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   ساسانی شاهنشاهی وتشکيل اَردَشَيربابکان

ساز بود، زيرا امکان تسلط آسيا بر اروپا را  ظهور اسکندر مقدونی برای اروپا سرنوشت
 را برانداخت، ثروهتای ايران و خاورميانه را برای مهيشه از ميان برد، شاهنشاهی هخامنشی

جود آورده باعث شکوفايی و  بەی رامانند اروپا حتول اقتصادی بی بەتاراج کرده با انتقال آهنا
 يونانيان يک سده و نيم جدال فکریِ بەاين رخداد مهچنين. گير اقتصادی در اروپا شد چشم

ديگر نه  کە ئی گونه بەبی پايان داد،برای يافنت راهی در جهت تشکيل يک هويت ممتاز غر
تالش جلوگيری از پيدايش قدرت  در کە  آمدپديدچون مکتب سوفسطايی در يونان مهمکاتبی 

با جمادالتش درصدد از  کە چون سقراطمهی انديشەمندگير در يونان بودند، و نه  مسلط و مهه
در آرزوی  کە طون و ارسطوچون افالمهميان بردن امتيازات اقليت مسلط در يونان بود، و نه 
برای متفکران چە   آنپس از اسکندر. پيدايش دموکراسی اشرافی برمبنای نظام طبقاتی بودند

هبره  هنگام از آن بی تا آن کە  منسجم بودنوعی از تفکر دينیِ بەيونانی مطرح بود رسيدن
سکندريه و َحّران و آموختگاِن يونانی نزد علمای ا راه را مشاری از دانش تالش در اين. بودند

عمل آوردند، و فعاالنه در مراکز علمی  بەَنصيَبين با تأثيرپذيری از افکار دينی ايرانيان
 اين وراِن انديشهيافتۀ دينی  يی سهيم شدند، و در اثر نزديک شدن تفکرات حتول خاورميانه

شراق ايرانی و  جستجوگر يونانی، سراجنام با تلفيق يافنت اورزاِن انديشهمراکز با تفکرات 
نوبۀ  کە بەعرصۀ وجود هناد بەتفکر يونانی مکتبهای نوافالطونی و عرفان غنوصی و َمندايی پا

   . خبش غربی خاورميانه ايفا منود درترين نقش را در پرداخنت فکر دينی خود مهم
 کە در ايران داشت آن بود کە اما ظهور اسکندر و تشکيل سلطنت هلنی پس از او اثری

. متدن جهانی زد بەعقب پرتاب کرد و بزرگترين لطمه را بەرانی را از حرکت باز داشتهمتدن اي
اش سراسر خاورميانه بود بقايای آثار متدن  عرصه کە سالۀ سرداران مقدونی ۲۲جنگهای 

 تا توانستند، شخصيتهای خانداهنای ،جانشينان اسکندر. نابودی داد بەشکومهند ايرانی را
ينی ايران را از ميان بردند، مراکز فرهنگی ايران را منهدم کردند، مانع  و رهربان دگر حکومت

مادی سازی ايران از عناصر  شان شدند، و برنامۀ پاک ايرانيان در برگزاری مراسم فرهنگی
  . متدن ايرانی را دنبال کردند

 جز نام يونان در جهان ئی هيچ نامی از هيچ مرکز متدنی کە اسکندر تصميم گرفته بود
ميل دلش بود  کە گونه آن بەرؤياهايش را کە او مهلت نداد بەاجلِ زودرس گرچە .رجا مناَندب
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اسکندر  در نتيجۀ لشکرکشیِ .های او را جانشينانش دنبال کردند يافته ببيند ولی برنامه حتقق
. عقب برگردانده شد بەسال متدن خاورميانه با چندصدبەسرزمينهای شاهنشاهی هخامنشْی 

رياضيات، (های علمی  ی در زمينهرفت پيشچنان  بەير چتر محايت هخامنشیز کە بابل
کند پس از   جهان را خيره میآگاهاِن چشم  نيز کە امروزرسيده بود) شناسی، پزشکی کيهان

 ان بزرگ بابلی نوشته بودندمند چە دانش  آنتاريخ پيوست، و بەمحلۀ اسکندر برای مهيشه
های ناقصی از آهنا اجنام  يونان فرستاده شد تا ترمجه بەابلی بورزاِن دانشمهراه مشاری از بە

  . ثبت برسد بەنام يونانيان در تاريخ بەاش نامه شود و برای يونان مصادره شده شناس
ز اين ديديم، وقتی سلوکوس سلطنِت خودش را تشکيل داد خاک اصلی پيش اکە  چنان

 بيشتر ۷۰تعدادشان در کشور از  کە يونانیدر کنار پادگاهنای ۔چندده پاره تقسيم شد و  بەايران
  هر پاره از کشور در دست يک سلطنت کوچک از بازماندگان بزرگاِن حملی قرار گرفت۔بود
ودی توان ايرانی ز  بە بود، وگزار باجمسيت شناخته ر   بەسلطۀ سياسی پادگاهنای سلوکی راکە 

 در جاگيرشده يونانياِن بعدیِای نسله.  درونی برخوردار شدخودخمتاریِخود را بازيافته از 
.  فرهنگ و ُخلق و خوی ايرانی گرفتند و در مجاعات ايرانی حل شدند، بەمرور زمان،ايران

عنوان مرکز مسلط سياسی در کشور، استقالل و  بەسراجنام سلطنت پارتيان تشکيل شد و
  اسکندرولی يورش. متاميت ارضی ايران را در برابر سلوکيها و سپس روميان حفظ کرد

ها يک شخصيت  تا سده کە ئی بر پيکر متدن ايرانی وارد آورده بود ايران چنان ضربهبە
شکوه  سر گيرد و سير رشد متدن ايرانی را از کە ساز مهانند کوروش و داريوش يافت نشد متدن

   .ايران برگرداَند بەگذشته را
انستند، ولی معلوم د شاهنشاهان پارتی خودشان را از ساللۀ شاهنشاهان هخامنشی می

هيچ تأليف تاريخی برای زنده نگه داشنت خاطرۀ شکوه دوران هخامنشی اجنام داده  کە نيست
پيش از آهنا در دوران سلوکيها کوشش . ما نرسيده است بەئی در اين زمينه باشند، زيرا نوشته

ای بسياری در گزارشه. های هخامنشيان از اذهان ايرانيان زدوده گردد کليۀ خاطره کە شده بود
بسيار دقيقی در  بەگونۀ دهد در دوران هخامنشی رخدادهای تاريخی نشان می است کە دست

شده  دند ثبت و ضبط میدا صورت کتاب بر صفحاِت پوستی و چرمی اجنام می کە بەتأليفاتی
ئی از چنين تأليفاتی  های فشرده های داريوش و شاهان پس از او خالصه نوشته سنگ. است

شيوۀ علمیِ  بەئی نزديک شيوه بەنويسی در زمان هخامنشی تاريخ کە دهد نشان میاست، و 
طومار حبر امليت نيز در جايجای . گرفته است  اجنام می۔نويسیِ مستند يعنی گزارش۔کنونی 

تواريخ «در تورات نيز از . نويسی در ايران هخامنشی است خويش گواه بر اين شيوۀ تاريخ
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ايرانيان در آرشيو بزرگ سلطنتی حفظ  کە  استسخن رفته) خدادهاگزارشهای مفصل ر(» ايام
شايد . يک آرشيو تواريخ ايام در کاخ سلطنتی مهدان اشاره شده است بە مهاجنااند، و کرده می

آن اعتماد  بەنااندازه بتو چە دامن تا من منی کە ۔دوران خالفت عباسی بەيک گزارش مربوط
در  کە انی در شهر مرکزیِ اسپهان توسط کسانی باشد يک آرشيو باست شدِن خرب کشف۔کرد

های  اسپهان در زير خرابه» گی«در شهر  کە خوانيم در اين گزارش می. اند جستجوی گنج بوده
 کە نام دارد سردابی پديد آمده بوده و در آجنا کتاهبائی يافت شده بوده» سارويه« کە تپۀ بزرگی

کسی نتوانسته  کە خطی نوشته شده بوده بەاکتاهب. کاغذش از ليف درخت خدنگ بوده است
 ۲۶۸متوفی (ابومعشر بلخی  کە افزوده است بازنويسی کردهاين گزارش را  کە اين نديم. خبواند

در » بيت احلکمه« بە  ايرانی و عضو برجستۀ آکادمی موسومدار نامداِن  خورشيدی، رياضی
لوم اوليۀ ايرانيان باستان در آن های هتمورث بوده و ع سارويه از ساخته کە نوشته) بغداد

 اند؛ و بغداد برده بەگويا اين کتاهبای پوسيده را در صندوقهائی. شده است نگهداری می
   ١. استتوجهی شده آهنا بی بەکسی نتوانسته آهنا را خبواندکە  چون

دستشان افتاد را سوزانده  کە بەاسکندر و جانشينانش کليۀ تأليفات دوران هخامنشی
کلی  بەقبيلۀ بزرگ هخامنشی. ردند تا ايرانيان شکوه گذشتۀ خويش را فراموش کنندنابود ک

کران و کرمان متواری  يا کشته شدند يا در جاهای دور از د سترس مهچون مک(نابود شد 
يادآور دوران هخامنشی باشد را يونانياِن مسلط برای  کە نامهائی بەها دن بچهنامي). شدند

وران شکوه شاهنشاهی هخامنشی بود توسط يادآور د کە هر بنائی. ودندايرانيان ممنوع کرده ب
  هدف يونانيان آن بود٢.اسکندر يا يکی از سرداران مقدونی منسوب شد بەيونانيان منهدم يا

 اما داستاهنای تاريخی اوستا مهچنان. های خويش را فراموش کنند ايرانيان کليِت گذشتهکە 
اين . شد ط توسط مغان در هر فرصتی برای مردم کشور تکرار میدور از انظار يونانياِن مسلبە

از شکوه ايران هخامنشی در ذهن ايرانيان چە   آن از يورش اسکندرپسيکی دو سده  کە بود
مردم کشور از چە   آن.از حقيقِت تاريخی فاصله داشت کە مانده بود يادهای مبهمی بود

 پيش از مادها وا بە اوستا آمده بود و عموًمدر کە دانستند مهاهنا بود های خويش می گذشته

                                                 
 .۳۹۵۔ ۳۹۴نديم،   ابن الفهرست:بنگر. 1
منسوب کردن . شده است ئی تکرار می گران هر دوره بەگونه اين رمسی بوده کە بارها توسط حکومت. 2

شده توسط بزرگان گذشته بەشخصيتهای کنونی يا شخصيتهای  بناهای فرهنگی و متدنیِ ساخته
 مهۀ خاص مذهبی در زمان ما نيز اجنام گرفته است تا ياد و خاطرۀ بزرگان پيشين بەفراموشی برود و

 .های متدنی بەحاکميِت کنونی يا شخصيتهای خاص مذهبی منسوب گردد ساخته
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در سخن از هوخشتره کە   کە ۔چناناينها داستاهنائی بود. دوران اساطيری تعلق داشتبە
مغان و هيربدان . شده در دوران مادها را تشکيل می داد  خبشی از اوستای تدوين۔گفتيم

 بودند، و در هر فرصتی برای سينه حمفوظ داشته بە سينه در نوشته وخبشهائی از اين متون را
   .شد های مردم ماندگار می گفتند و در سينه مردم بازمی

   ظهور اَردَشَير بابکان در پارس

ی ساسانی شد، گهوارۀ متدن هخامنشی بود و سپس زادگاه شاهنشاه کە سرزمين پارس
 کە شدم  حملی تقسي خانداِن چنداِنگر حکومترافتادن شاهنشاهی هخامنشی در ميان َو پس از

در ميان اين شاهکان شايد . زدند هرکدام برای خود استقاللی داشتند و بنام خود سکه می
کليۀ  کە او پس از درگذشت اسکندر توانست. از مهه مهمتر باشد) اندام يعنی نيک (وُهوبُرز

 پارس را از سيطرۀ بيشينۀ سرزمينسپاهيان يونانی و مقدونیِ پادگان استخر را کشتار کند و 
ی مهچون نامهای ديگر. اند نام ُوُهوُبرز را در منابع يونانی اُُبرزوس نوشته. ونانيان برهاندي

 نيز بر )منوچهر (چتر شمنو و )اردَشير (خشترَ ارتَەو ) داراب( داراوْو ) داد بغ (بَغَەداتَە
 کە زمانشان سدۀ سومِ پيش از مسيح بەبعد تشخيص شده قابل خواندن است های يافت کهس

کاوشهای های  يافته سلطنت اين شاهکان را بايد  نسبًتا دقيقِ زمان و مکانه شده است؛ ولیداد
يک دولت  کە  نيز تا زمانیالًتا کنون اجنام نشده و فع کە ی تعيين کند؛ کاوشهائیشناس باستان
 کە نقششان بر اين  پارسیانمهۀ شاه. اجنامش نيست بەنگر وجود نداشته باشد اميدی ايران
يیِ  بايست درفش اسطوره می کە  مشاهبی بر فراز سرشان دارند درفشِشود ا ديده میه سکه

رمز رهربِ  کە  استآذرگاهشود  بر سکۀ اين شاهان ديده می کە مناِد ديگری. کاويان بوده باشد
 کە دهد  نشان می استاز زير خاک بيرون آمده کە شواهد تاريخیِ اندکی. دينی بودنشان است

 پارتيان دوران شاهنشاهیِبعد تا واپسين روزگار  بەاين خانداهنا از آن دورهحاکميت سياسی 
هرکدام از اين شاهان  کە القابی. های عهد کهن داشت تشکيالت سياسی کاوے  بەشباهت

بود خود را شاه  کە هرکدام در منطقه و شهری کە دهد  برگزيده بودند نشان میشانبرای خود
   . مستقلی برخوردار بودًتا دار و دستگاه نسبدانست و در قلمرو خويش از می

نوشته هرودوت هيچ  بەبنا کە پارس در زمان هخامنشی تنها خبش از شاهنشاهی بود
کوروش بزرگ وضع کرده بود و تا آخر  کە  و طبق قوانينی١پرداخت،  منیدولت بەمالياتی

وقتی . اف بودنددوران هخامنشی سريان داشت مردم پارس از پرداخنت هرگونه مالياتی مع
                                                 

   .۱۱۹/ ۳ ،هرودوتتاريخ . ١



۶۵۳ ساسانی شاهنشاهی

گاه سلطۀ سلوکيها را حتمل نکرد، و  دولت سلوکی در ايران تشکيل شد اين خبش از ايران هيچ
آيد، از اوائل عهد سلوکی در پارس  های برجا مانده از اين دوران برمی از سکهکە  چنان

 کە  بودندشهريارانمهين . حکومتهای حملی بر منوال حاکميت کاويان عهد کهن تشکيل شد
   .آداب و سنن و دين و آئين ايرانی را در پارس حفظ کردند

 لی خود را حفظ کرد و وابستگيش نيز استقالل داخدوراِن شاهنشاهیِ پارتيانپارس در 
 بود، ولی البته شاه در پارس شاهنشاهیدولت مرکزی درحد هتيۀ سپاه برای ارتش بە

 آورده استاسترابو کە  چناند؛ و آور دست می بەمشروعيت خويش را از تأييد شاهنشاه پارتی
در اواخر .  شاه بود ولی شاه حقيقی نبودند و زير فرمان شاه پارت بودندنامشانشاهان پارس 
خواهان حملی نزاع  کشور وارد آشفتگی سياسی شد در پارس نيز ميان قدرت کە دوران پارتيان

 ساسان  اين زماندر. شد تقسيم رقيب شاِهچند پاره و ميان چند  بەقدرت درافتاد، و پارس
 بلندپايه و متولی آتشکدۀ ناهيد در استخر بود حاکميت يک کاوِے کە )نيای اَرَدَشير بابکان(

ساسان داماد خانداِن شاه ). شود اکنون خفر ناميده می( از توابع استخر را نيز داشت خَپرشهر 
پازرنگيان . اند گيان نوشته و از قبيلۀ پازرنگوزِهرزمان را  نام شاه پارس در اين. پارس بود

زِن . دهد اند؛ زيرا گزارشها خرب از مرکزِ حاکميت گوزهر در فسا می  فسايی بودهيک خانداِن
دنيا  بەاو بابک را برای ساسان. زد بود  بود و زيبائيش زبانهبشت رامپازرنگیِ ساسان نامش 

او داده بوده و شايد نام  بەشايد اين نام را گوزهر. است» پدر عزيزم«معنای  بەبابک. آورد
. دنيا آمد بە از توابع خپررود تینام  بەبابک در روستائی.  گوزهر بوده استاصليش مهنام پدرِ

بابک بعدها . های سدۀ دوم مسيحی بوده است  تولد او مشخص نيست، ولی در نيمهزماِن
بِد  رَدَشير ارگنشانده شد، و پسرش اَ) منطقۀ فسا و داراب(حاکميت دارابگرد  بەتوسط گوزهر

  . دارابگرد شد)  پادگاِنده فرمان(
سلطنت نشست،  بەبابک پس از چندی بر گوزهر شوريده او را از ميان برداشت و در فسا

. او بدهد بەپسرِ او شاهپور را شاه پارس بشناسد و تاج گوزهر را کە و از اردوان پنجم تقاضا کرد
 کە ؛ اما چونناميدنوشته او و پسرش را شورشی او دشنام  بەخشم شد و بەاردوان از کار بابک

 با بالش پنجم در داخل و دفاع در برابر در ستيزه(خودش گرفتار مسائل داخلی و خارجی 
اين اکتفا  بە وی کاری اجنام دهد، وبرکنار کردنبرای  کە بود نتوانست) رودان روميان در ميان

پارس لشکر بکشد و بابک و ە بە ک نوشتفرمان ۔نيروفرنامش ۔شاه خوزستان  کە بەکرد
علت گرفتاريهای  به کە ۔؛ فرمانیَبَردتيسپون  بە وهندپسرانش را گرفته بند بر گردن و دست و پا 

 و ،۔ بەموقع اجرا نشدرقيبخواهاِن  رودان و در مقابله با شورشهای قدرت اردوان در ميان
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نامش ( از توابع دارابگرد گوپانانميان شاه  در اين. بابک موضع خويش را استحکام خبشيد
 و شايد پشنگ دانيم  و ما شکل درستش را منیاند آوردهفاسين منابعِ عربیِ دوراِن اسالمْی را 

 فرمانشايد او نيز از اردوان پنجم . بابک را از ميان بردارد کە تصميم گرفت) بوده است
پش منوچهر شاه س. اَرَدَشير پسر بابک شاه گوپانان را در جنگ شکست داده کشت. داشت
اين ).  استشده  واقع میی پارسمعلوم نيست در کجااين کونس ( جنگ او برخاست بەکونس

اين نيز جايش (جنگ بعدی اَرَدَشير با شاه لروير . شدنيز بر دسِت اَرَدَشير شکست يافته کشته 
  . را کشتدر اينجا نيز اَرَدَشير پيروز شده شاه لروير .  نام داشتدارا کە بود) معلوم نيست

اَرَدَشير درصدد . جايش نشست بەدر اين ميان بابک درگذشت و پسر بزرگش شاهپور
گويا . استخر لشکر کشيد بەسلطنت را برای خودش بگيرد، وبرادرش را بەکنار زده  کە شد

فسا  بەشبرادرش اَرَدَشير واگذار کرد و خود بەشاهپور با وساطت برادرانش تاج و ختت را
   ١. شدير آوار رفته کشتهز   بەفسارفت، و گويا در 
دست کردن سلطنت در پارس، شاهکان حملی را يکی پس از  صدد يک بەاَرَدَشير

 نامش را فردوسی کجاران نوشتهدر شهری بر کرانۀ دريای پارس کە . تديگری از ميان برداش
را  ير ویاند سلطنت داشت، و اَرَدَش نوشته) تن بوت هفت (بود اَپتَن شاهکی کە نامش را است

 دست اَرَدَشير بەکرد و  جنوبی کشور زنی شاهی میکرانۀاز ميان برداشت؛ و در جائی ديگر از 
اطاعت  کە بەمه نوشت بود نامهرکنامش  کە )اکنون الرستان (ايراهستانشاه  بەاو. برکنار شد

ت و ايراهستان لشکر کشيده ِمهَرک را کش بەشاه ايراهستان نپذيرفت، و اَرَدَشير. درآيد
 راکه شهريار کرمان و شرق بود بالشکرمان لشکر کشيده  بەاو سپس .ايراهستان را گرفت

سلطنت  بەاَرَدَشير و مهنامِ خودش بود را کە  کرد و کشت، و پسر خودشگير دستشکست داده 
با برادرش اردوان پنجم  کە آيا اين بالش مهان بالش پنجم است کە دانيم  ما منی٢.کرمان نشاند

   .يابی بر اورنگ و تاج و ختت در ستيز بود، يا بالش ديگری است  دستبر سر

   تشکيل شاهنشاهی ساسانی

شاهی از اوايل سدۀ سوم مسيحی شاهن کە در پايان سخن از شاهنشاهی پارتيان ديديم
با استفاده از اين فرصت بر  کە  شده بود، و امپراتور روم اميد داشتفروپاشیپارت وارد دوران 

 جانشينان اسکندر نتوانسته بودند در ايران عملی کنند را کە ئی ت يابد، و برنامهايران دس
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رودان را نيز در جای  ناکاميهای اردوان پنجم در مقابله با روميان در ميان. سراجنام برساندبە
 پارتی سراسر کشور را در آشوب فروبرده خواهاِن  سلطنتادامۀ جنگهای داخلیِ. خود ديديم
، هبترين ايرانمرزهای  بە در مقابله با جتاوزات مکرر رومياندولِت پارتيان انیِبود، و ناتو

جائی  بەوضعيت سلطنت پارتيان. هنادهدفهايش  بەفرصت را در اختيار اَرَدَشير برای رسيدن
 کە گرفت يا ممکن بود  ديگری در ايران شکل میيا بايد يک سلطنت مقتدرِ کە رسيده بود

   .ان واقع شده فاجعۀ اسکندری تکرار گرددايران مورد تعرض رومي
 و بازگرداندِن  َمزداَيسَنەشدۀ احيای دينِ هدف اعالن بەاَرَدَشير با نام خدا و کە از آجنا

 ،بود برطرف کردن مفاسد اجتماعی و ستم شعارش قيام برای و شکوه ايران قيام کرده بود
 کشور، حتی از ميان برخی گوناگون ودی کارش باال گرفت و هواداران نيرومندی در نواحیز بە

   .دست آورد بە، قبايل پارتی متنازعِسراِن
در  کە رفت) اکنون فيروزآباد (گَورشهر  بەپارس و کرمان را گرفتکە   آناَرَدَشير پس از

 کاخ کردهپايتخت خويش  ناميده اَردَشَير رامِرا  مان يک روستای خوش آب و هوا بود، و آنز آن
   .ه خود را شاهنشاه ايران ناميدگذاری کرد ا تاجدر آجنو  ساختا در آجنا و آذرگاه خويش ر
نزد  را آن کە  ساسانی بازمانده از دوراِن مسعودی دربارۀ يک کتاب تاريخیِشبنابر گزار

 مسيحی ۲۲۰بوده، آغاز سلطنت اَرَدَشير بابکان سال و خوانده ديده يکی از بزرگاِن پارسی 
   .روان دادگر، منتِ نوشتۀ مسعودی را خواهم آورد وشە در سخن از ان١. استبوده

ئی  او نامه۔ بەزمان در تيسپون بود که در آن۔گذاری کرد اردوان پنجم  چون اَرَدَشير تاج
ۀ َدَشير بزرگان را گرد آورد و نام اَر.نامه آورده است از روی خدایطربی متنش را  کە نوشت
مقابله با اردوان از آهنا نظرخواهی کرد؛ و پاسخ  بەم را برايشان خواند و دربارۀ تصمياردوان

   : چنين بوداَرَدَشير بەخبشی از منت نامۀ اردوان. او فرستاد بەدرخور را
 کە تو اجازه داده بەکسی چە !ای  پرورش يافتهدهاتيان کوخهایدر  کە دهاتی ای مردِک

سوی  بەای و درازتر کردهسر هنی؟ تو پايت را از گليم خويش  ای را بر برسر هناده کە تاجی
اين سرزمينها را تصرف کنی و  کە تو اجازه داده بەکسی چە .ای مرگ خويش شتافته

تو  بەکسی چە ؟از مردشان خبواهی کە در فرماِن تو باشندشاهانشان را از ميان برداری و 
ای بن کە گذاريم مگر ما می. ای را بسازی در آن دشت بنياد هناده کە شهری کە اجازه داده

طول و عرض ده فرسنگ در آن دشت  بەشهری کە تو اجازه دهيم بەآن شهر را متام کنی؟
   !! بگذاریاَرَدَشير ِ رامبسازی و نامش را 
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پارس  کە بە داردفرمانشاه خوزستان  کە  بودفرستادهاَرَدَشير تشر  بەاش اردوان در نامه  
   :اردوان چنين پاسخ نوشت بە و اَرَدَشير.حضور او بفرستد بەبيايد و اَرَدَشير را در زجنير کرده

تصرف  بەام را خدا گرفته کە من عطا کرده، و سرزمينهائی بەام را خدا بر سر هناده کە تاجی
 کە و اما شهری.  را از ميان بردارمگر ستم رواياِن فرمان تامن ياوری کرده  بەمن داده، و
 کە و اميدم آن است. رَدَشير خواهم هناداَ  را خواهم ساخت و نامش را رامِ ام آن بنياد هناده

   ١.ام  ساختهاَردَشَيرخُوَرّهدر  کە  بفرستمآذرگاهی بەبر تو دست يامب و سرت و گنجهايت را
  اردَشيرُخورَّه يکی از استاهنای پارس بود و اردَشير نامِ خودش را بر آن هناده بود، و 

تی ايتخت خويش کرد و کاخ و آذرگاه سلطناَرَدَشير پ کە جائی. است» فروغِ اردَشير«معنايش 
برای اين روستا هيچ . خوش آب و هوا در پارس بودسرسبزِ خويش را ساخت يک روستای 

دهد  ؛ ولی آثاری کە در اين منطقه وجود دارد نشان میۀ تاريخی در جائی ذکر نشده استپيشين
 از  زمان اردَشير بابکان اين روستا در.کە در زمان هخامنشی از امهيتی برخوردار بوده است

نامش کە . تواند جای استخر را بگيردب کە نظر استراتژيکی نيز دارای چندان موقعيتی نبوده
آيا . يک روستای مذهبی بوده استدر اين زمان  کە دهد نشان می) ؟ زرتشتیيعنی( بوده گَور

ش را نياگانسرزمين  کە هاند و اَرَدَشير خواست عشيرۀ کهنِ اَرَدَشير بابکان از اين روستا بوده
 کە گويند ولی گزارشها می. دانيم باره ما چيزی منی پايتخِت شاهنشاهی خويش کند؟ در اين

باره  در اين.  متحمل شدکالنیهای  يک شهر هزينه بەاَرَدَشير برای تبديل کردن اين روستا
   ٢:آورده استنامه چنين  مؤلف پارس

 پس چون اسکندر. د و حصاری عظيم داشتروزگار کيانيان، اين شهری بزرگ بو به
 گويند، بُرازهو رودی است آجنا رود . را نتوانست ستدن کوشيد آن کە پارس آمد چندانبە

اسکندر آن رود را بگردانيد و در شهر افکند و . آيد از سرِ کوه میکە  چنانبر بلندی است، 
 )دار شکافهای شيب(اَِخّره شهر در ميان کە   آنحکم بەو. داشتند لشکر بنشاند تا نگاه می

در آجنا  کە هر راهکە بە ۔چنانردبرگرد درآمده است پيرامون آن کوهی ِگ کە هناده است
 از اين آب، آن شهر غرق شد و آن اَِخّره ُپرآب ۔ئی ببايد بريدن ضرورْت کريوه بەروند

نان و روزگارها گذشت و آن آب مهچ. ايستاد مهچون دريائی؛ و آب را هيچ منفذ نبود
افزود، تا اَرَدَشير ابن بابک بيامد و جهان بگرفت و آجنا آمد و مهندسان و حکما را  می

و مهندسی سخت استاد بود نام او ُبرازه، تقدير . مجع آورد تا تدبيرِ گشادن آن آب کنند
                                                 

 .۳۹۰/ ۱طربی، تاريخ . 1
 .۳۳۵۔ ۳۳۲ نامه ابن بلخی، فارس. 2



۶۵۷ ساسانی شاهنشاهی

پس زجنيرهای قوی سخت بساخت و . کدام جانب تواند بودن بەنشيبِ آن آب کە کرد
 ستونی در آن کوه سخت کرد و کوه را سوالخ )اندازۀ به (يکی چنِد هر های آهنيْن ميخ
ئی ماند تا سوالخ شود، پس اَرَدَشير  پاره کە کردند، هم او و هم کارکنان، تا چنان شد می

 اگر متاْم سوالخ کنم آْب زور آوَرد و مرا و آنان را«: آجنا حاضر شد و حکيم برازه او را گفت
و زنبيلی عظيم از چرم فرمود کردن؛ و برازۀ مهندس با . »َردکنند بَب با من کار میکە 

آن زجنيرها حمکم عظيم ببست؛ و خاليقی را ترتيب کرد  بەکارکُنی چند در آجنا نشست و
 کە ها کار نشستند تا آن پاره ايشان شکن. تا چون سوالخ شود آن زنبيل را زود برکشند
 کە  حکيم و آن مجاعت درکشيد، و چندانمانده بود سوالخ شد و آب نيرو کرد و زنبيل با

و . آن زجنيرها بگسست کە از باال مردم قوت کردند فايده نداشت، و آب چنان زور آورد
   .باقی آن زجنيرها برآن کوه هنوز مانده است

و شکل آن مدّور است . اکنون هست بنا کرد کە آجنا بيفتاد، شهر فيروزآباد و چون آب از
ئی انباشته   دکه۔ نقطۀ پرگار باشد کە مثالًآجنا۔ميان شهر  و در. باشددايرۀ پرگار کە  چنان

ها   سرِ آن دکه سايهو بر. گويد» طربال«را  عرب آن و. »ايران ِگرده«برآورده است نام آن 
يعنی (و طول . را گنبد کيرمان گويند گاِه آن گنبدی عظيم برآورده وآن ميان ساخته؛ و در

و اين ديوارها از سنگ .  گنبد تا زير قّبۀ آن هفتاد و پنج گز است اينچهار ديوارِ) بلندیِ
 کوه فرسنگ از سرِ آب از يک و.  آن هنادهئی عظيم از آجر بر سرِ خارا برآورده است؛ و قّبه

گويند و » بوم پير«يکی :  است)گير آب(و دو غدير . فّواره بر اين سرباال آورده بەرانده و
خوش؛ و  شهری است سخت و. گاهی کرده است غديری آتش؛ و بر هر »بوم جوان«ديگر 

و . غايِت خوشی بە،و هوای آن معتدل است و درست. دارای متاشاگاه و خنچير بسيار
   . گواراهای پاکيزه بسيار از مهه نوع؛ و آهبای فراوان و رودهای رواِن ميوه

 .استخر رفت بەشد و خوسپرد اَبَرسام سپس شهر را بەيکی از يارانش بەناماَرَدَشير   
 ولی با شکست لشکر کشيدهگَور  بە شاه خوزستاننيروفَر کە او خرب فرستاد بەودی ابرسامز بە

 پيش از اين ديديم کە اردودان پنجم در نامه بەاردَشير بەاو تشر زده بود کە .برگشته است
ئی جز   چارهروفرني کە شود  معلوم می.نيروفر را بر سرِ او گسيل خواهد کرد تا او را نابود کند

 الًخوزستان برگشته و احتما بەاجرای فرمان اردوان نداشته ولی تا نزديکيهای شهر گَور رفته و
  . گزارش شکست خويش از اَرَدَشير را برای اردوان فرستاده است

اسپهان لشکر  بە از استخر فراهم آورده بودبزرگی از پارسيانتا کنون سپاه  کە اَرَدَشير
 پادشاه اسپهان را از ميان برداشت و نواحی مرکزی ايران را ضميمۀ قلمرو رشادشاپوکشيد، 
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او ميشان .  اجناميد بەخوزستان بود کە بەپيروزی او بر نيروفرلشکرکشیِ بعدی او. خويش کرد
او در اين .  برداشترا از ميانبود  بندويَە  کە نامشخوزستان را نيز گرفت و شاه آجنادر غرب 

 نامش کە  پارتی کسکردار فرمان پيش رفت و ) در جنوب عراقِ کنونیواسط (پيروزيها تا کسکر
 زمينهایدر  کە ، قبايل عرب رارودان جنوب ميانی بر ياب دسترا کشت؛ و پس از بود  پاکور

اطاعت  بەجاگير شده بودند) آخرين حد مشال عربستان در مهسايگی عراق(جنوب فرات 
   ١.نفيذ کرددرآورد و اسکان آهنا در منطقه را ت

 برای پايان دادن بەهراس افتاد و  بە اَرَدَشيرآسای برقای رفته پيشاردوان پنجم از 
سرآمده بود و ناامنيهای ناشی از  بە آراست؛ اما ديگر دوران سلطنت پارتيانلشکرشورش او 

 کە ئی گونه بە برده بودميان اخير مشروعيت آهنا در کشور را از ساهلای جنگهای داخلیِ
 در منطقۀ خويش کە ياران حملی از اطاعت اردوان بيرون رفته بودند و هرکدام درصدد بودشهر

 کە ديگر آن هيبتی.  هيچ شاه برتری برگردن نداشته باشدِتبەاستقالل سلطنت کند و قيد اطاع
 برای پادشاه پارت باقی منانده هنندز در اختيار ارتش شاهنشاهی  سربا تاآهنا را جمبور سازد

ی بسياری از وفاداران کش دلهای  يک قدرت نوخاسته بود توانست با وعده کە رَدَشيراَ. بود
  .  بکشاندشسوی خود بە اردوان راپيشينِ

 در ۲۲۴اردوان در سه نربد از اَرَدَشير شکست يافت و سراجنام در اوائل مهرماه سال 
بعدها  کە ديکیِ تيسپوننز مهان دشتی در الًاحتما (اند  نوشته هرمزگاندشِت جائی کە نامش را

 پارتيان را سلطنتدنبال آن اَرَدَشير تيسپون را گرفت و  بەکشته شد، و) عرهبا هنروان ناميدند
   ٢.برانداخت

 داشت و اميدوار بود سر  ايران را درشدۀ اسطورهداعيۀ جانشينی شاهنشاهان  کە اَرَدَشير
کار تسخير سراسر ايران شد،  بە، دست را احيا کندايران و ايرانیروزی شکوِه از دست رفتۀ کە 

، شد پياپی مواجه پيروزيهایناپذير با   مداوم و خستگیپيکارهایسال  طی چند پس در و از آن
  . اطاعت کشاند بە کشور را يا از ميان برداشت ياگوناگون نقاط شهريارانو مهۀ 

اکنون ديار (ميدا و آ) اکنون در شرق سوريه(َحّران و َنصيَبين  بەرودان او سپس از ميان
از نظر سنتی زمينهای داخلی  کە  رازمينهالشکر کشيد، و اين ) بکر، در جنوب درياچۀ وان

دنبال اينها  بە.تصرف درآورد بەاشغال روميان درآمده بود بەرفت و اخيرا مشار می بەايران
اميدند و ن  میسورستانپارتيها  کە قبايل عرب بياباهنای غربی و جنوبی فرات در سرزمينهائی

                                                 
  .۳۹۰/ ۱طربی، تاريخ . 1
  .۳۹۱۔ ۳۹۰/ ۱طربی، تاريخ . 2
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 اين .اطاعت کشاند بەرا است در منابع عربی اسالمی با نامهای حيره و انبار از آهنا ياد شده
 او .زمينها اکنون در جنوب و غرب عراق واقع است و تا جنوبِ کويِت کنونی امتداد دارد

از  کە  شاه حبرينولشکر کشيد ) منطقۀ شرقیِ عربستان شامل احساء و قطيف ( حبرينبە سپس
 متوجه  بەايران برگشت وپس از آن.  را کشت و حبرين را متصرف شدنشاندگاِن شاه پارت بود
و ختارستان و باخترَيە ) بلوچستان(کُران   و سيستان و َمکزمين شد، سرزمينهای شرقیِ ايران

را تسخير ) اکنون نيمۀ جنوبی ازبکستان(و ُسغد )  تاجيکستان سرزمينِشرق افغانستان وشامل (
نشينِ  سرزمينهای ايرانی(نزد شاهان کابلستان و توران و کوچان  بە هيأهتائیفرستادِنو با کرد 

در دست  کە تسخير ارمنستان. اطاعت آهنا را جلب منود) کويته و خضدار در پاکستاِن کنونی
  . اطاعت او درآمد بە وقت گرفت ليکن سراجنام ارمنستانچندیپادشاهی از پارتيان بود 

 کە نوشته) ابن ُمقَفَّع بەمعروف(نقل از نوشتۀ روزبِه پور دادوَيە پارسی  بەابن اسپنديار
   ١. کرد و زندانیگير دست يا بکشت يا گوناگون کوچک را در مناطق اَرَدَشير پور بابک نود شاِه

گيالن (ورزيد تپورستان  اَرَدَشير خودداری می بەاز تسليم شدن کە زمين ايرانتنها نقطه از 
شاه و کە   چونشاهش ادعای جانشينی شاهنشاهان پارتی را داشت وپاد کە بود) و مازندران

 استوارانۀ پادرميانیِاين نيز سراجنام با . پنداشت خودش را برتر از اَرَدَشير میزاده بود  شاه
 اَرَدَشير بود ترين مقام فقاهتی در دستگاِه بلندپايه کە سَر تَننام  بەمازندرانیيک مؤبد بلندپايۀ 

گذشته از  کە نوشتهابن اسپنديار از نوشتۀ ابن ُمقَفَّع . رزمين خويش را ضميمۀ شاهنشاهی کردس
 و.  پادشاه پدشخوارگر و طربستان نبودشاه اسپ گشنتر از  زمان پادشاهی بلندپايه اردوان در آن

ان شاه بەاز سلطۀ جانشينان اسکندر در آورده بودند و مهواره ش پدشخوارگر راکە نياگان چون
کرد تا  با او مدارا میکە   بلطربستان نبود، بەکردند اَرَدَشير درصدد لشکرکشی پارس اقتدا می

هيربِد هيربدان  کە سر تن بەئی نوشت شاه نامه اسپ گشن. اطاعت خويش بکشاند بەاو را
خاطر حفظ وحدت ملی و تقويت دولت نوپای  کە بەاو پاسخ نوشت بەسر ير بود، و تناَرَدَش

تصرفی در عبارهتای  با اندک(شاه  اسپ سر بەگشن پاسخ تن گزيدۀ ٢.اطاعت درآيدبە ساسانی
   :چنين است) پيچيده و امروزی کردِن آهنا

اوند مد ديلمان و رويان و زادۀ طربستان و پدشخوارگر و گيالن و شاه و شاه اسپ از گشن

                                                 
 .۱۴ تاريخ طربستان ابن اسفنديار،. 1
شاه را ديده و خوانده بوده، و  اسپ سر بەگشن مسعودی نيز منت کامل ترمجۀ ابن مقفع از نامۀ تن. 2

ترمجۀ ولی متأسفانه اصل ]. ۱۰۲شراف، التنبيه واإل: بنگر[تی آورده است خبشی از آن را بەمناسب
 . در تاريخ ساسانی کە ابن مقفع بەعربی کرده بوده بەکلی نابود شده استخداينامه
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تعظيم فرود  و سرِفرستد  درود می و خواند. هيربد رسيد َسر هيربدان ئی پيشِ َتن نامه
برخی گرچە درنامه بود مطالعه رفت و شادمان شد؛ ا کە نادرست و درستهر . آوَرد می
 است درستچە   کە آناميد است. سخن هست  جای برخی ديگربود ولی درالً درست کام

 کە ای، من نبشته فرموده در… صحت نزديک شود بە استنادرستچە   آن گردد ونرهنمو
   .کرد  تو ارجِ بسيار داشتم و او در مصاحل امور از نظر من پيروی می پدرِسرم پيشِ تن

. کس نگذاشت فرزندان او هيچ بەاو و بەتر جهان رخت بربست و از من نزديک او از اين
   . او و باقی باد ياِد اوجاويدان باد رواِن

ای، و  راز داشتهام اب شايستهچە کە   آن من بيش ازحقِ اکرام در احترام و اجالل و از تعظيم و
اگر . ای ديگر ناصحان امين برکف گرفته  خويش را بر پيروی از رأی و مشورت من وجاِن

 ای او  تو برآن تعلل منودهچە  بەآنپدر تو در اين روزگار و در ميان اين امور زنده بود
ای اقدام  آن خودداری ورزيده بە تو از اقدامچە  بەآنيافت، و تدبير و پيشی درمیبە
 خويش خواهیِ با مشورتاز من رأی خواسته و مرا  کە اينجا رسيد بەاما چون کار. کرد می

خردان و عوام  کم خاليق را حالِ من معلوم است و مهۀ خبردان و کە بدانای،  مفتخر ساخته
ام  ياضت واداشتهر   بەپنجاه سال است تا نفس اَّمارۀ خويش را کە پايگان خرب دارند و دون

  ميل و مباشرت و اکتساب اموال و معاشرت امتناع منوده، و نه در دلْو از لذِت نکاح
 چون حمبوسی و اجنام اينها منايم؛ و بەهرگز ارادهکە   آنام و نه خواهاِن اينها کردهبە

 برای صالحِ معاش و فالحِ چە  بەآنباشم تا خاليْق عدلِ من بدانند و مسجونی در دنيا می
ام و  دنياطلب کە  گمان نربندراهنمايی کنم ايشان را ولبند معاد و پرهيز از فساد از من ط

. ريبی در کار من استف و ترفند کە  َتَوهُّم افتدو ،کنم داری و عدالت می دين بەتظاهر
اگر کسی  کە از متاع دنيا عزلت گرفتم و با مکروه آرام داشتم برای آن بود کە چندين مدت

کە  چنانمه. جابت کند و نصايحم را رد نکند اشومی رهنمون خبت خوش سوی نيکی و بەرا
شنيد  مسع قبول می بەم را طربستان سخن تو پس از نود سال عمر و پادشاهیِخبِت نيکپدر 
   .او گفته باشم بەسخن باطلی کە کرد گاه فکر منی هيچ و

. أی و ساختۀ من نيستر   بە خويش،تو را منودم از طريقت و سيرِتکە   اينغرض من از
هلو برخود  چيزی حالل را از زن و شراب و در دين دليری کنم و کە هرۀ آن باشدز چە مرا

وليکن . حرام را حالل داشته باشد کە حالل را حرام دارد مهچنان است کە هرکە !حرام کنم
 رأی و کشف و پيشواياِن دين بودند و اصحابِ کە ام  اين سنت و سيرت را از مردانی يافته

ماندگان دوراِن دارای ز پيشينه و باحکيماِنتبهای فرزانگان و آموختگاِن مک کە يقين،
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 چشْم ديده و بەخردان و فرومايگان را آنان فسادها و کارهای ناخبردانۀ بی. بزرگ بودند
 فرزانگانْ مشاهده حقِ  درجاهالنالتفاتیِ  مباالتی و بی گوْش شنيده، و روگردانی و بیبە

 انسانی  حقيقت از ميان برخاسته و سيرِتتشخيصِ ْمدر مياِن عوا کە متوجه بودند کرده و
  مردمِآوازِ مهراز و همکە   آنلذا از ننِگ.  استشده حيوانی غالب رها گشته و طبيعِت

بازی گريخته و در انزوا آرام يافته و  فرهنگ شوند دل در سنگ شکستند و از روباه بی
 و بردباریاهدۀ نفس و صرب و  او کرده و جمبدفرجامِ شهوهتایترک دنيا و خودداری از 

   . نفس را برای سالمت روح اختيار منودندقبول تلخيهای ناکامی پيش گرفته و هالِک
برای صالح  کە دار خوانند حکما آن پادشاهی را جهان کە زادۀ جهان باشد معلومِ شاه و شاه

 هر پادشاه… نامِ دنيا و آخرت شود  زمان خويش کوشد، تا نيکروزگارِ آينده پيش از امورِ
اثر فساد اين کار «داری را فروگذارد و گويد  آمِد امروزِ خويش قانوِن جهان برای خوشکە 
، »رسمنمن بدان عهد  کە  ديگر ظاهر خواهد شد و من امروز کامِ خويش برآوَرمسالِ صد

او  بر انتقاد از ۔حتی اگر مهه نبيرۀ او باشند۔زبان خاليقِ آن عهد  کە هرآينه ببايد دانست
   .تر باشد  ذکر پس از او باقی او، و طول مدِتوزگارِر  کە بەدرازتر از آن باشد

با من مشورت کند مهچنان  کە هرکە  برای آن نبشتم از کار خويش، تا بدانی رااين معنی
چون نصيحِت من در او اثر پديد آَرد من از آن  با من نيکويی کرده باشد؛ و کە است

اهل  شاهان روی زمين و کس از هيچ و. يا شادی مهين استمرا در دن کە شادمان شوم
   .قدرت و متکين با من نه احسان توانند کرد و نه شادیِ ديگر بر اين توانند افزود

 چە . دين احکامِ قواعِدخاطر استواریِ بەصالح دنيا بە منو عجب مدار از عالقه و رغبِت
 يکديگر جدا نشوند؛ و صالح و يک شکم زادند دوسيده؛ هرگز از بەدين و سلطنت هردو

 خويْش لذْت بيش عقل و رأی و فکرِت بەو مرا. قمِ هردو يک مزاج داردو ُسفساد و صحت 
 رأی خويش در نتايجِ من از لذِت و. فرزندان بەمال و پدر را بەُمَتَموِّل را کە از آن است
 اول:  ُسرور استمرا انواعِ چە . شراب و غنا و هلو و لعب است مردم بيش از لذِتهدايِت

دهد و پس از فسادها صالح پديد آمده و پس  بينم اقدامات من در اين دنيا مثر می میکە  آن
  گذشتگان نيکوکار از رأی و علم و عملِارواحِکە   آندوم. از باطلها حق ظاهر گرديده است

گشادگیِ شنوم و شادی و  آوازهای آفرينِ ايشان را می کە ام شوند؛ مهچنان من شادمان می
 ديداربس نزديکْ روح من با ارواح ايشان  کە دامن میکە   آنسوم. بينم روی ايشان را می
   .ايم حکايتها کنيم و شاديها يابيم کردهچە   آنمهديگر رسيم از بەخواهد کرد؛ چون

يژه رأی و   بە.احترام نيست رأی من دربارۀ عامۀ خاليق جز نيکی و کە ه بداندزاد شاهآن 
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هنشاه آئی و تاْج ادرگاه ش بەبر اسپی نشينی و تاج و سر برگرفته کە و آن استمن برای ت
 ای او با شنيده کە تو سپارد، بەاو کە را شناسی سرِ تو هند، و سلطنْت آن او بر کە را دانی آن

َدرِ  از کە  کرمان،شاه بود شاِه و يکی از آهنا کاووس. کرد چە تاج و سلطنت از او گرفتهرکە 
.  و تاج و ختت تسليم کردشدبوسی نائل  شرِف پای بەخدمت او رسيد و بەآمدهاطاعت در

 در سرزمينِ پدراِن خويش نام شاهی بر کە نظر ما آن نيست«: شاهنشاه مؤبدان را گفت
سبب  بە. در ما پديد آمدرأيی نوما کرد  بەکاووس پناهکە   چونهيچ آفريده هنيم؛ ولی

اقبال و خبْت با . هيچ چيزی در سلطنت او کم نگردد  کەخواهيم او داريم می کە بەتوجهی
استقامت  جادۀ اطاعت و اطاعْت پيش ما آيد، تا بر هرکە بەنيز. تاج و ختِت او ملحق کنيم

بايد  از خانداِن ما نباشد شاه منی کە و هيچ آفريده را. افکنيم نه نام شاهی از او ،باشد
، يعنی االن و ناحيۀ مغرب و اند پيرامونیشهرياراِن سرزمينهای  کە عده را خواند جز آن
گانْ زاد شاهو پاد. ديگر مراتب داديمکە  چنانميراث ندهيم  بەو پادشاهی. خوارزم و کابل

درگيری و  بەاگر مقام جويند کە نوبْت مالزم باشند و ايشان را مقام نسزد، بەدرگاه بەمجله
مشا در .  گردندارج و منزلت بیها چشم بەجدال و قيل و قال افتند و ِحشمِت ايشان برَود و

صالح است چە   آن پسنديده است تنفيذ فرماييد وگرنهگوئيد؟ اگر اين رأْی می چە اين
   .»بازمناييد

 سلطنت بەصالح و جناح مقرون بود، نفاذ يافت و کاووس را بە اينچون افتتاح و اختتامِ
 کە ه فرموده استزاد شاه آن منودم زيراباز اين اندازه را برای آن.  بازگردانيد]کرمان[
 زودتر هرچە تو در تصميمت شتاب کنی و کە بايد.  بيان کنمدرنگ بیصالح است چە  آن
 تو دنبالگاِنتو را طلب کنند و سرشکسته يابند و  کە نکَشدآجنا  بەخدمت رسی تا کاربە

 نتوامنتو اميد دارم فردا  بەامروزچە   آن و، گردنددچارغضبِ شاهنشاه  بەذليل شوند و
 اکراه و اجبار بەحمترمانه از درِ اطاعت درآمده باشی تو راکە   آنجایگاه بە  آنداشت، و

   .اطاعت آوَرندبە
 ناپسند نيست و برخی ديگر برخیاز احکام شاهنشاه کردی و گفتی  کە پرسشهائیديگر 
 شاهنشاه حقِّ کە نبشتیچە   آن. گوئيمپاسخی، ا طور غيرمستقيم ناپسند دانسته بەرا

 باشد؛دين درست ن بەدنيا راست باشد بە و اگر١، سّنت نشايد گفنت و ترِک،پيشينيان طلبد
سنِت اوليْن عدل است؛ ولی طريقِ .  سنِت اولين و سنِت آخرين: استتاسنْت دو کە بدان

                                                 
داند؛  داند و سلطنت اشکها را نامشروع می يعنی اَرَدَشير بابکان خود را وارث تاج و ختت دارا می. 1

  .ولی اين روا نيست زيرا اکنون سنت برآن است کە سلطنت ازآِن اشکها باشد
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اگر در اين عهد يکی را عادل خوانی خودشيفته  کە اند عدل را چنان خمدوش گردانيده
ئی با ستم خو  گونه بەو سنِت آخريْن جور است؛ مردم. ت گيردمردم سخ گردد و بر

 عدلْ بەمزايای عدل و فضيلِت آن و بازگشت از ظلم بە و،زياِن ستم را نشناسند کە اند گرفته
 اين روزگار شايستۀ«گويند  کنند می  عدلی برقرار میاگر آخرينانْ کە ئی گونه بەراه نربند؛
اگر شاهنشاه چيزی از ستمهای  و. ل منانده استآثار عد سبب ذکر و اين بە.»نيست

اين رسمِ قديم و «گويند   اين عهد و زمان نيست میصالحِ کە کند پيشينگان ناقص می
   .»قاعدۀ پيشينه است
ظلمِ  چە ظلمِ اولين باشد و چە بايد کوشيد،  آثار ظلم میزدودِنبر  کە بايد اذعان داشت

کردند و کنند ناشايست است، اگر اولين  کە عهدیظلم در  کە اعتبار بر اين است. آخرين
دين با او يار، و بر  و اين شاهنشاه بر اجنام اين امور مسلط است، و. باشد و اگر آخرين
اوصاِف پسنديده برتر از پيشينيان  بەما او را کە  جور توانا است، اسبابِتغيير و سرکوبِ

و را نظر برکارِ دين است و استنکار داری و اگر ت. ها است بينيم، و شيوۀ او هبترين شيوه می
اسکندر کتاب دين  کە دانی يابند تا براساس آن عمل کنند؛ می در دين وجهی منیکە   آناز
چند َنسکی از آن در دهلا مانده بود و آن . استخر بەبسوخت ۔دوازده هزار پوست گاو۔ ما

اساطير نيز از  ن داستاهنا ونيز مجله داستان و اسطوره؛ و شرايع و احکام ندانستند، تا آ
بدعت و توجيه  بين رفنتِ سلطنت، و حرصِ بسياری از مردمان بر فساد مردم روزگار و از
از حقيقِت آن چيزی  کە  نام و آوازه، از ياد خاليق چنان شد برایکارهای ناروا و تالش

چ پادشاه و هي.  شايسته و درست بر احيای دين باشدرأیِ کە پس چاره نيست. باقی مناند
و با از ميان رفنتِ . پا خاست بەکار برای اين کە را وصف نشنيدی و نديدی جز شاهنشاه را

 و از اذهان مردم برفت؛ و از کارهای عامه شدها نيز ضايع  دين، علم انساب و اخبار و سيره
  مشا اجنام گرفته هيچ برخاطر منانده است؛ ولی پدراِنعهِدچە بە  آنهای شاهان و و سيره

. سنگها و ديوارها، تا برای آيندگان مباند نويسند و بعضی بر اکنون بعضی بر دفترها می
نگاه توان داشت؟  چەگونه را پايان نيست اگر نوشته نگردد تا پاياِن دنيا آن کە خاصه دين

در روزگار اول نيز با کمال  کە و شکی نيست. و دين را تا رأی بيان نکند قوام نباشد
 در ميانشان واقع شد کە سبب حوادثی بەعلم دين و ثباِت يقين، مردم رابە معرفِت انسان

   … … …. رأی نياز بود پادشاهی صاحببە
 سر خبواند شاه نبشتۀ تن اسپ چون گشن کە ام کتاهبا خوانده در کە افزودهاسپنديار  ابن  

 شايسته قرار داد، و با را مورد احترام اَرَدَشير وی. خدمت اَرَدَشير شد و ختت و تاج تسليم کردبە
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پادشاهیِ . او سپرد بەپدشخوارگر را  طربستان وپادشاهیِطربستان برگرداند، و  بەعزت
آن  بەپادشاهی بە در خاندان او مباند؛ و قباد پسر خويش کاووس راقباد شاهطربستان تا زمان 

   ١.ديار فرستاد

   شخصيت اَردَشَير بابکان

  بەنسبش را کە ئی برای خودش ترتيب داد نامه د شجرهاَرَدَشير بابکان وقتی شاهنشاه ش
در پرداخِت نوينِ تاريخِ داستانْی در زمان ساسانی . رساند  میتاريخِ داستانیِ اوستاشاهان 

دنبالۀ مهان داستاهنای اساطيری را گرفتند، و در پیِ داستان هلراسپ و گشتاسپ و اسپنديار و 
 بەگونۀ شده در دوران ساسانی دند، داستاهنای تأليفدر اوستای کهْن شاهان بلخ بو کە هبمن

باره وارد دوران  يکگذارد، و  ين سده را پشت سر مینوردد، چند مبهمی زمان و مکان را درمی
» َخمانی«نام  بە نامها، از زنیآميزیِ درهمشود، و با درآميخنت زماهنا و مکاهنا و  تاريخی می

دنبال مخانی سخن از  بە.شده است اسپنديار  کە جانشين هبمنِگويد دختر هبمن سخن می
سلطنت  بەآيد و پس از او اَرَدَشير درازدست و دارای دوم ميان می بە»دارای بزرگ«پسرش 

دوران شکومهند  کە چنين بود. شود رسند، و دارای دوم توسط اسکندر از ميان برداشته می می
 اين شاهنشاهی شد، دخترش گذار نبنياهخامنشی با تاريخ داستانی در هم آميخته شد، هبمن 

مخانی و نوادگانش دارای بزرگ و اَرَدَشير و دارای دوم نيز جانشينانش بودند، و اين دوران 
پايان  بە)ناميدند می» اسکندر رومی«که در زمان ساسانْی (ايران  بەمند با محلۀ اسکندر شکوه
 آغاز کرده و پارس و سراسر سلطنت را در بلخ کە شاهنشاهان نيز از خاندانی بودند. رسيد
کاخ بزرگ شاهنشاهان هخامنشی در استخر نيز در اين داستان از .  را گرفته بودندزمين ايران
از  کە با استفاده از خاطرۀ مبهمی. ناميدند گاِه مجشيد می را ختت های مجشيد بود و آن ساخته

ئی يافت، و  يد پر و بال تازه ايراينان مانده بود داستان مجشکوروش و داريوش در اذهان مجعیِ
  .  شاهنشاهی ايران شدگذار  بەبنيانمجشيد تبديل

در  کە  آن استگرِ بياننام مخانی در اين داستاهنای تاريخی  بەشاهنشاه شدِن يک زن
ئی  شده در زمان اَرَدَشير بابکان زن نيز برای کسب سلطنت دارای پايه  تدويننظريۀ سياسیِ

زن در فرهنگ  گرچە .اند ست، و برای تأييد آن شاهد تاريخی ساختهمعادل مرد شناخته شده ا
و زنان را «در اوستا عبارت  کە و سنتهای ايرانيان از ديرباز دارای مقام ارمجند بود تا جائی
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يک زن نيز از کە   آن ولی اکنون موضوع١ِ بود، روزانهاز عبارهتای منازِ…» ستائيم که می
در  کە اجتماعی ايرانيان بود  نوين در بينش سياسییاست حتولان شاهنشاهی بوده گذار بنيان

دانيم،  میکە  چنان؛ و شدزمان اَرَدَشير بابکان رخ داد، و زن از مقامی واالتر از پيش برخوردار 
بعدها يک زن در تاريخ ساسانی نايبِ سلطنت شد، و دو زن نيز شاهنشاه شدند، و در جای 

   .اينها اشاره خواهيم کرد بەخود
 داستاِن يادشده را در اوايل دوران ساسانی وارد اوستا کردند تا نسب اَرَدَشير بابکان را

  را از کجا آوردند؟ » مخانی«و اما .  برساننديیشاهان اوستابە
باک  زورِ مرداِن دلير و بی کە در جوامع ايراِن باستانیِ ماقبل پادشاهی و دوراِن محاسی

 کە توانسته برابر اطماع مهسايگان بوده است زن منی تايی درتنها حامی و نگهباِن جوامعِ روس
گفته شده دختر هبمن  کە »مخانی«ما برای شناخنتِ . کاوے شود کە دارای چنان منزلتی باشد

نام مخانی .  بوده استنيای شاهنشاهان بعدی کە دنبال يک مرِد تاريخی بگرديم بەبوده بايد
شکلی مبهم در يادهای مجعیِ ايرانيان مانده ە بە کتواند شکل ديگری از هخامنش باشد می

در است کە   آنيک زن شده بەاو تبديلکە   اينعلت. شکل زنی َتَجلّی يافته است بەبوده سپس
هنوز هم . اند کرده آخرشان مؤنث می بەرا» نی«يا » ی«زبان ايرانيان باستان نامها را با افزودِن 

گويند » نوکرانی«را » کلفَت «مثالًوجود دارد و ) تانبلوچهای پاکس(اين قاعده در زبان بلوچی 
است ) »متکرب«معنای  بە»نازان«مؤنِث (» نازانی«حتريِف  کە »نازنين«واژۀ ). »نوکر«مؤنِث (

تا سدۀ ) زِن حاکم/ حاکمِ مؤنث(» خدائين«صفِت . شود هنوز هم در زبان پارسی استعمال می
 را ايرانيان وی کە شناسيم شخصيت اموی را میدوم هجری در خراسان رواج داشته، و ما يک 

نام سعيد بوده، و  بەاو يکی از والياِن اموی. اند ِن حاکم حملی تشبيه کرده خدائين ناميدهز بە
وقتی وارد خراسان شده رختی مثل رخت زنان حاکماِن حملی خراسان پوشيده بوده و يکی از 

اين لقب برای مهيشه بر او . خدائين است مهچوناو   شکلِ کەديگران گفته بەبزرگان خراسان
   .معروف است» سعيد خدائيَنه«او در تاريخ با نامِ . ماند

اسان پسر هبمنِ اسپنديار و هرحال، روايت ساسانی نيای بزرگ اَرَدَشير بابکان را س به
گونه  اين.  در اين داستانْ مهان هخامنشِ تاريخی استَخمانی. کند رادر مخانی معرفی میب

                                                 
اين در حالی است کە در هيچ جای ديگرِ خاورميانه در دوران سلوکی و بطلمی و رومی تا پايان . 1

پيش از آن نيز يونانيان برای زن حيثيتی قائل . دوران ساسانی زن حق کسب مقام سياسی نيافت
البته مريم . دتر از انسان تلقی ش پايه چون امپراتوری روم دين مسيح گرفت زن موجودی دون. نبودند

 .مادر عيسا حسابش جدا بود، زيرا او نزِد مسيحيان رومی موجودی آمسانی و مادرِ خدا بود
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 اَرَدَشير بابکان بەو شاهان ديرينه) يعنی هخامنش(ختت و تاج ايران از هبمن و مخانی  کە بود
پور هبمن پور اسپنديار پور ) داريوش بزرگ(اول » دارای« کە شد گفته می. رسيد ارث میبە

 مخانی دختر هبمن  دارا نيز و مادرِ،)مهان کە در اوستا معاصرِ زرتشت است (گشتاسپِ بلخ بود
عنوان ميراث  بەسپس مهين سلطنت از مخانی و. ارث برده بود بەسلطنت را از هبمنە  کبود

 کە گفته شد. هنگام درگذشِت هبمن در شکم مادر بود کە بەپسرش دارای اول رسيد بەهبمن
در اواخر حيات پدرش از  کە ساسان نيای بزرگ اَرَدَشير بابکان برادر بزرگ دارای اول بوده

 عبادت پرداخته و خوراکش را بە شدهجاگيره و در کوهی انزوا گزيددر آجنا پارس رفته و  بەبلخ
   ١.کرده است داشته تأمين می کە سيلۀ پرورش چندتا گوسفندو بە

، برطبق اين داستان  کە نوادۀ يک خانداِن روستايیِ پارسی بوداَرَدَشير بابکانگونه،  اين
 سلطنت را از راه ساسان از هبمن کە شد بزرگ یدارا  مخانی و هبمن و از تبارِ برادرِاز نوادگان

اصل و ريشۀ اَرَدَشير بابکان . رفت مشار می بەارث برده بود و وارث قانونی تاج و ختت ايرانبە
گونه، ميراِث پدریِ او تا آخرين مرزهای شرقیِ ايران  و اين ؛ استاز بلخ بوده کە شدنيز گفته 

  . رسيد در کنارِ چين و ترکستان می
پدر  کە کند  اين حقيقت را افشاء می۔نوبۀ خود به۔وانی داستاِن ساساِن بزرگ بازخ
از يک ) مقام مهمِ حکومتی رسيد بەدر زمان گوزهر کە يعنی ساسان پدرِ بابک(َشير بزرِگ اَرَد
.  يک روستا بوده استکالنترِ هيربداِن روستايی در جائی از پارس بوده و شايد پدرش خانوادۀ

مهين  بەناميد نيزوخهای دهاتيان يافتۀ ک  و پرورشزاده دهاتیاَرَدَشير را ە  کاردوان پنجم
خانداهنای  بەتبار روستايیِ اَرَدَشير بابکان هيچ ريشۀ اشرافيت ندارد و کە موضوع اشاره دارد

   .رسد  سنتی منیگر حکومتبزرگان 
 پدر بابک و ساسان کە خوانيم  می نيز آمده استدر شاهنامۀ فردوسیداستان ديگری کە 

) شايد پدر گوزهر(» بابک«دربار  بەنيای اَرَدَشير يک مرد روستايی بود و او را دست روزگار
آمدند  از تبار کيان برمی گرچە پدراِن ساسان کە خوانيم میو . رساندجايگاه بلند  بەافکند و

  : داشتند)ریپرو دام ( پيشۀ شبانیالًکش بودند و معمو دست و رنج زمان مردمی هتی ولی در آن
بــــــــان ســــــــار نــــــــدی و گــــــــر نــــــــان ُبــــــــد شــــــــبا

ــوی بابــــــک     ــسر ســــ ــر پــــ ــو کهتــــ ــيد چــــ رســــ
کــــــــــار بەبــــــــــدو گفــــــــــت مــــــــــزدورت آيــــــــــد

شــــــــــــبان  ســــــــــــر بپــــــــــــذرفت بــــــــــــدخبت را 

کـــــــــارِ گـــــــــران مهـــــــــه ســـــــــاله بـــــــــا رنـــــــــج و 
يــــد بــــد شــــبان را بــــه دشــــت انــــدرون ســــر 

روزگــــــــــار بــــــــــد بەکــــــــــه ايــــــــــدر گــــــــــذارد  
شــــــــبان  روز و بــــــــا رنــــــــْجمهـــــــی داشــــــــت 
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پـــــــسند گـــــــر َمـــــــرد و آمـــــــد چـــــــو شـــــــد کـــــــار
مــــــــــــرد در آن روزگــــــــــــاری مهــــــــــــی بــــــــــــود

رود يـــــــاب بـــــــِک شـــــــبی خفتـــــــه بـــــــد بـــــــا   
ــه ساســــــان  ــان  بەکــــ نشــــــست بــــــر پيــــــل ژيــــ

ــر آن کــــــــــس  ــرِ او  کە هــــــــ فــــــــــراز آمــــــــــد بــــــــ
ےراســــــــــــــت بيــــــــــــــا خــــــــــــــوبی بەين رازمــــــــــــــ

ــو بابـــک    ــدر چـ ــر شـــب انـ ــه ديگـ خبفـــت بـ
ســـــت پـــــر چنـــــان ديـــــد در خـــــواب کـــــآتش

ــّراد و   ــو خـــــ ــو آذرگشـــــــسپ و چـــــ ــر چـــــ مهـــــ
ــا   ــه پـــــــيش ســـــ ــروزان  مهـــــ دیُبـــــــ ســـــــان فـــــ

بيــــــــدار شــــــــد بــــــــک از خــــــــواب ســــــــرِ بــــــــا
نـــــد دُبـــــ در خـــــواب دانـــــا کە هـــــر آن کـــــس
اجنمـــــــن نـــــــد بـــــــک شـــــــد  بـــــــابـــــــه ايـــــــواِن

هنفـــــت گـــــشاد از بـــــک ســـــخن بـــــر چـــــو بـــــا
ــر ــ پـــ ــخن   دانـــ ــد ز آن ســـ رهنمـــــای يـــــشه شـــ

ــا ســــــرا ــاه فــــــراز  ای ســــــرا:م گفــــــت جنــــ شــــ
خـــــواب بەســـــان بيننـــــد زيـــــن کە کـــــسی را

بگـــــــذرد ايـــــــن خـــــــواب زو کە ور ايـــــــدون
شــاد بــک شــنيد ايــن ســخن گــشت     چــو بــا 
ســــــــتاد تــــــــا از رمــــــــه   ســــــــان فــــــــر  ســــــــا بــــــــه
بـــــــــا گلـــــــــيم  مـــــــــد شـــــــــبان پـــــــــيش او   بيـــــــــا
بيگانــــــــه جــــــــای داخــــــــت بابــــــــک ز بپــــــــر

بنـــــــــواختش  ســـــــــيد و ســـــــــان بپـــــــــر  ز ســـــــــا
نــــــــــژاد هــــــــــر و از ســــــــــيدش از گــــــــــو  بپــــــــــر

شـــــــهريار از آن پـــــــس بـــــــدو گفـــــــت کـــــــای
هــــــستچە  هــــــر مهــــــه هــــــر يــــــد ز گــــــو بگــــــو

ـــ   جهـــــــان دی درکـــــــه بـــــــا مـــــــن نـــــــسازی َبــــ
برگـــــــشاد  بـــــــک زبـــــــان  چـــــــو بـــــــشنيد بـــــــا  

ــر  ــپند گــــــو شــــــبان گــــــشت بــــــر  دگــــــر ســــ ســــ
و درد پــــــر از غــــــم دل و تــــــن پــــــر از رنــــــج 

ــان  ــن چنـــ ــد روشـــ خـــــواب بەروانـــــش ديـــ
دســــــــت بەيکــــــــی تيــــــــغ هنــــــــدی گرفتــــــــه

منـــــــــاز بـــــــــر او آفـــــــــرين کـــــــــرد و بـــــــــردش
ےاســــــــــــــــت بپيــــــــــــــــر دل تيــــــــــــــــره از غــــــــــــــــم

جفــــت  يــــشه  مهــــی بــــود بــــا مغــــزش انــــد    
دســــــت بە فــــــروزانےســــــه آتــــــش بــــــربد 

ســـــــــــپهر ردان گَـــــــــــردارِِکـــــــــــ بەفـــــــــــروزان
دیُبـــــــ بـــــــه هـــــــر آتـــــــشی عـــــــود ســـــــوزان    

ــر ز  ــار شـــــــــــــد  روان و دلـــــــــــــش پـــــــــــ تيمـــــــــــ
ــ تـــــــو بـــــــه هـــــــر دانـــــــشی بـــــــر  ــا ُبـــــ نـــــــد دانـــــ

ــز ــاِن بــــــــــــــ ــر رگــــــــــــــ ــه و رای فــــــــــــــ زن زانــــــــــــــ
ــوابْ  ــه خـ ــد   يـــکمهـ ــر بـ ــشان سـ بگفـــت يـ

ــر او گـــــــــوْش پاســـــــــخ   ــاده بـــــــ ــرای هنـــــــ ســـــــ
يــــــد نگـــــــاه  بــــــا  ويــــــلِ ايـــــــن کــــــرد   بــــــه تــــــأ  

آفتـــــــــاب د ســـــــــر ازبـــــــــه شـــــــــاهی بـــــــــرآرَ  
خــــــورد بــــــر شــــــدش کــــــز جهــــــان پــــــسر بــــــا

يـــه داد هـــد يـــک بەبـــر انـــدازه شـــان يـــک
وز دمـــــــــــــهر  بەبـــــــــــــک آيـــــــــــــد بـــــــــــــرِ بـــــــــــــا

ـــ   دو نـــــــيم رپـــــــر از بـــــــرْف پـــــــشمينه دل بــــ
ــر  ــه در شـــــــــد پـــــــ ــتنده و بـــــــ رهنمـــــــــای ســـــــ
ــز   ــويش نــــــ ــرِ خــــــ ــشاختش ديــــــــک بــــــ بنــــــ

ــبا پاســــــــخ نــــــــداد ســــــــيد و ن زاو بتــــــــر شــــــ
زينــــــــهار جــــــــان گــــــــر دهــــــــی بەشــــــــبان را

دســـــت بەپيمـــــان بەچـــــو دســـــتم بگيـــــری
هنـــــــــان نـــــــــه بـــــــــر آشـــــــــکار و نـــــــــه انـــــــــدر  

ــاد  زداِن نيکـــــــــی دِهـــــــــش ز يـــــــــ کـــــــــرد يـــــــ
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نـــــــد گـــــــز چيـــــــزی بەکـــــــه بـــــــر تـــــــو نـــــــسازم 
جـــوان بـــک چنـــين گفـــت ز آن پـــس بـــه بـــا

اَرَدَشــــــــــــــير داْر شــــــــــــــاه ن نبيـــــــــــــرۀ جهــــــــــــــا 
ــرا ــورِ  ســــــــ ــراز پــــــــ ــلفــــــــ ــفند  يــــــــ ــار اســــــــ يــــــــ

ريخـــــــت آب چـــــــو بـــــــشنيد بابـــــــک فـــــــرو 
مــــــــــــــۀ هپلــــــــــــــوی بيـــــــــــــاورد پــــــــــــــس جـــــــــــــا  

ــا  ــر بەبــــــک بــــــدو گفــــــت بــــ ــا گــــ ــو  مــــ ــه شــــ بــــ
ــر   ــاخِ پـــــ ــی کـــــ ــا يکـــــ ــه او را مـــــ ــساخت يـــــ بـــــ

کـــــــرد چـــــــو او را بـــــــرآن کـــــــاخ بـــــــر جـــــــای  
 ازيــــــــــش داد فــــــــــر بـــــــــه هــــــــــر آلتــــــــــی ســــــــــر 

 

ــادان دل و  ــدارمت شــــــــــــ ــد بــــــــــــ ارمجنــــــــــــ
هپلــــــــوان ام ای کــــــــه مــــــــن پــــــــور ساســــــــان

ــنش خـــــو   ــه هبمـــ ــی  کـــ ــدی مهـــ يـــــادگير انـــ
ــار  يـــــــــل در جهـــــــــان ز گـــــــــشتاسپِ يادگـــــــ

ــن  ــشمِ روشـــ ــد کە از آن چـــ ــواب او ديـــ خـــ
ــا آلـــــــــــت    ــاره بـــــــــ ــسروی يکـــــــــــی بـــــــــ خـــــــــ
ــا خلعــــــــت    ــاش تــــــ ــو  مهــــــــی بــــــ ــد نــــــ آرنــــــ

ــر اخــــت فــــر بــــر نــــان ســــرش  شــــبا از آن ســ
ــر  ــتند غـــــــــالم و پـــــــ ــر هســـــــ پـــــــــای کـــــــــرد  بـــــــ
 نيــــــــازيش داد اســــــــته بــــــــی هــــــــم از خــــــــو

 
نوادۀ يک مرد  گرچە اَرَدَشير کە نشان دهد کە  هدفش آن بود۔باشد۔هرچە اين داستاهنا 

 اشرافيت اصالِتريشۀ خاندانيش دارای  کە پايه است ولی حقيقت آن است يیِ دونروستا
» کيان «آن زمانکه در (ی گشتۀ هخامنش  و فراموشورافتادهسنتی است، و ريشه در خاندان 

 از اکارۀ اَرَدَشير بابکان آيا واقًع  روستانشين و شبانکە نياگان  اينولی. دارند) شد ناميده می
 از الًاصکە   ايناند يا پارس آمده بوده بەعلتی بەروزگاری کە اند يک خاندان مهاجرِ بلخی بوده

 خانوادۀ اَرَدَشير بابکان ًتاقيقشايد هم ح. چيزی گفتتوان  اند، منی بومياِن پارس بوده
   .اند پارس آمده بوده بە) افغانستاِن کنونی و مشالِشرق(روزگاری از بلخ 
 سلسه نسب اَرَدَشير را چنين برمشرده ی داشته،رس دستمتون هپلوی  کە بەمسعودی

من ُهرمس پور ساسان پور هب اَرَدَشير پور بابک پور ساسان پور بابک پور ساسان پور مه: است
اَرَدَشير از تبار منوچهر است کە   ايندر« کە افزوده او. پور اسپنديار پور گشتاسپ پور هلراسپ

   ١.» دارندمهگان اتفاق نظر
گفتند فرزندانش  ايرانيان می کە منوچهر در اساطير ايرانی از تبار ايرج پور فريدون بود

مغان در آذربايجان رواج داده  کە ايتیعالوه بر اين، بنابر رو. اند زادبرزاد پادشاهان ايران بوده
پس اَرَدَشير بابکان بنابر اين سلسله نسب از . بودند، زرتشت از خاندان منوچهر بود

   .رفت مشار می بە نيز نيزعموزادگان زرتشت
 درست باشد، ولی  کەتواند اين سلسله نسب از نظر تاريخی منی کە توضيح نيست بەالزم
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ئی  ترين شجره ترين و اصيل  از پاکاوَشير برای خودش ساخته بود، اَرَد کە با اين سلسله نسب
واند با از نظر حسب و نسب بت کە در جهان وجود داشت، و هيچ کس در دنيا نبود کە برآمده بود

سرِ او بە   يک.او برابری کند و در حقانيت او برای تصاحب ختت و تاج ايران شک منايد
يعنی هم شاهنشاهی  . يک سرِ ديگرش بەخانداِن زرتشترسيد و خنستين شاهاِن هخامنشی می

برطبق اين . هم گره خورده بود بەدين و سلطنت در تبار اوو هم دين را در خودش گرد آورده و 
 تاريخ و از دوران کيان، زادبرزاد درفش کاويان را از دوران دورِ کە روايت، او از خاندانی بود

 کە درفش چرمينی. دست او رسيده بود بەده بودند تای منودار پاسدست گرفته از آن  بەدست
درفشِ کاويان  .مهان درفش کهنِ کاويان است کە گفتند او در جنگهايش با خود داشت را می

گفت کە کاوے بر دست گرفت و بەپيکارِ  نيز مهان بود کە اساطيرِ بازمانده از دوراِن ديرينه می
  . فريدون را بەسلطنت نشاندرفته اژدهاگ را نابود کرده ) ضحاک(اژدهاگ 

. اش برسر زباهنا افتاد های بسياری در باره َدَشير بابکان افسانهبا روی کارآمدن اَر
 کە او خرب داد بەَوشی در خوابش بر او ظاهر شد و وزگار نوجوانی شبی فَرهر  کە بە  آنازمجله

 اين رؤيا شايد ١. شدودی تاج و ختت ايران را تصاحب خواهد کرد و شاهنشاه ايران خواهدز بە
 ساليش کماو از روزگار دهد کە  داستاهنا خرب از آن می برای او اتفاق افتاده بوده، زيرا اواقًع

ديده و   آرزوهايش را در رؤياهايش میاپرورده، و طبيعًت آرزوی شاه شدن را در ذهنش می
قق يافته بود از پس از نشسنت او بر ختت شاهنشاهی حت کە اين رؤيا. کرده است بازگويی می

اين ادعای او يادآور . بوده استسلطنت او يک مقدر آمسانی  کە کرد سوی ديگر چنين القا می
» َء فَراَبَر اَئوَرَمزدا خشتَر َمن« کە در آهنا تأکيد کرده بود کە های داريوش بزرگ است نوشته

  ). من عطا کرده است بەاهوَرَمزدا سلطنت را(
او  بەشی شاهنشاهان در رؤيا بر او ظاهر شد و نگين خسروی راو بنابر داستان ديگر، فره

در . اين افسانه را اَرَدَشير در آغاز شاهنشاهيش در دل کوه بر چهرۀ صخره نقش زد. سپرد
سر و  سوار بر اسپ و تاج کيانی برحالی کە خسروِ اساطير در  وشی کے تصوير نقش رستم، فره

 اساطير با مارهای روی اژدهاگ دارد و الشۀ بر و صوجلان شاهی در دست رخت شاهی در
  را استنگين خسروی کە  و شاهنشاهیای اسپش افتاده است، مناد سلطنتدوشش زير پ

   .سپارد اَرَدَشير میبە
عمری را در راِه بازشناسی متدن و فرهنگ  کە چون هرتسفلد و کريستنسنمهبزرگانی 

در حال سپردن نگين  کە  انسانیگیِنقشِ سن کە اند کهن ايرانی صرف کردند گمان کرده
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۶۷۰ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

  غلط از آجنا ناشی شدهين گماِنا. نقش سنگی اَرَدَشير است تصوير اهوَرَمزدا است بەخسروی
 اند ياد نداشته بەاند، و باورها و اساطير ايرانی اندکی غفلت ورزيده  بەاين بزرگواران نسبتکە 
اند، و اين لفظ  ارث برده بوده بەنخسرو باستا شاهنشاهان ساسانی تاج و نگين را از کےکە 

خرب از وراثت سلطنت  کە اين يک بيان منادين بود. شکل ديگری از لفظ کاوے خَشتَر است
 کە چەگونه اند  از خودشان نپرسيدهبار اين بزرگواران حتی يک. داد نه يک عقيدۀ دينی می
و مهۀ نويسندگان (اند   نبوده و مشايلبەشکل گاه برای اهوَرَمزدا قائل هيچ کە ايرانيانی کە شود

اند؛ و متون دينی ايران در زمان  اين عقيده اشاره کرده بەيونانی تا سدۀ خنست مسيحی
 ؟سنگ کنده باشند  او را برنگارۀ، در اينجاها )چون بودن خدا تأکيد دارند ساسانی نيز بر بی

آمدند   اين نقش برمیدنبال يافنت صاحب اصلیا بەکردند حتًم اگر چنين پرسشی را از خود می
وشی خشترۀ اساطير  جز فره کە گرفتند جای صاحب اصلی آن نقشی منی بەچون را و خدای بی

   .ايرانی نيست
رفته، و مثال جمرد آن  مشار می بە ايران باستان برترين فضيلتسلطنت در عقيدۀ دينیِ

خنست در سخن در خبش . شده است يکی از صفات پروردگار مشرده می کە خشترۀ جمرد بوده
خَشتَر يکی از فضايل ملکوتی و يکی از صفات اهوَرَمزدا است، و معنايش  کە از زرتشت ديديم

واليِت «ايرانيان پس از مسلمان شدنشان رواج دادند  کە تعبيری بەسلطنت نيک و عادل، يا
ز ا کە بينيم مجشيد و جاهای ديگر می دار را در ختت  بالپيکرۀ انساِن. است» عدل و قسط

انی را نيز براساس گزارشهای بازمانده از مورخان يون اين. دوران هخامنشی برجا است
چون و  اند و او را بی ساخته  منیتصوير و نگارهدر زمان هخامنشی برای اهوَرَمزدا  کە دانيم می
 سر شاهنشاهان باالی سنگيش بر نگارۀ کە داری پس انسان بال. اند دانسته مانند می بی

که هم خشترۀ (است » خَشتَر«اين تصويرِ است کە   آنپاسخشود کيست؟  يده میهخامنشی د
خسرو تبديل شده و وارد اساطير گشته و  بەبعدها کە )جمرِد معنوی است و هم خشترۀ زمينی

  . از آن بيرون آمده است» ختت خسروی«و » تاج خسروی«و » نگين خسروی«
 کە منادين نشان داده شده صورِتاست بەه يادگار هناد بەشاَرَدَشير از خود کە در نقشی

خسرو اساطير اوستا   مهان کے کە دارد وشی نيای بزرگ خويش دريافت می او سلطنت را از فره
اَرَدَشير بابکان سلطنت را  کە  ساسانی تأکيد شدهدر نظريۀ سياسیِکە   اين.باشد) کاوے خَشتَر(

   .رمهين موضوع استناظر باست ارث برده بوده  بەشنياگانزادبرزاد از 
او  بەهوَرَمزداا کە ئی است سلطنتش عطيه کە اَرَدَشير معتقد بودکە   آن مسلم استچە آن
مهان (ی مردم کشور است خبت خوش و او جمری ارادۀ خدا برای فراهم آوردن وسايل داده است



۶۷۱ ساسانی شاهنشاهی

  ). هايش آورده بود و خوانديم هنبشت سنگداريوش بزرگ نيز در  کە سخنانی
ترين فرد   خودش را شايستهالًاَوَّ کە ئی برسد عقيدهباور و چنين  بەتواند انی میانسان زم

اَرَدَشير . بشريت قائل باشد بە برای خودش مأموريت خدمتاروی زمين بپندارد، و ثانًي
 عالوه بر او کە از آجنا. فشرد می آن پا بود و بر هردوی اين موارد برای خودش قائل می

 ک فقيه بلندپايه نيز از يک خانوادۀ دينی و ياش بودن، ِت نياگان ديرينهدارِ تاج و خت ميراث
هنادند و اوامر و نواهی او را با  هربيش گردن میر   بە وپذيرفتند می، مردم ايران واليتش را بود

   .کردند اجرا میجان و دل 
 ايران وضعيتی شبيه وضعيت زمان کە  در زمانی ظهور کرد۔درست۔اَرَدَشير بابکان 

دست  بەکرد افتادن ايران  ظهور منی اين زمانداريوش سوم هخامنشی داشت؛ و اگر او در
مفهوم جنات  بەلذا ظهور اَرَدَشير بابکان.  بودروميان و تکرار فجايع لشکرکشی اسکندر حتمی

   .متدن و فرهنگ ايرانی و دوام موجوديت ايران بر صحنۀ تاريخ و جغرافيا است
 سلطنت، خانداِنی  بابکان نه يک رخداد سادۀ سياسی و تغييرروی کارآمدن اَرَدَشير

روش و از جهات بسياری شخصيتی مشابه کو کە او. يک حتول بزرگ تاريخی بودکە  بل
 حتت يک نظام متمرکز و ديگربارهرودان را  اضافه ميان بەداريوش داشت سراسر فالت ايران

بعد در حالت مجود و قهقرا  بە اسکندراز محلۀ کە حکومت مقتدر درآورد، و متدن ايرانی را
 ادقيقً کە  دلير بود توانا ومردی باتدبير و سرداری او سياست. سيرِ ُرشِد نوينی انداخت  بەبود
برخود هناده بود قيام ) سلطاِن عادل (خشَترَ اَرتَەو کە بەحق لقبِ ا. خواهد می چە دانست می

 کە )داريوش سوم(اش دارای دوم  زادهخويش را حتت عنوان تالش برای بازيابی دولت عمو
اش  عموزاده از گفت می کە  او در زير درفش کاويان١. کرددرپی يورش اسکندر کشته شد آغاز

برکت آن مهه را شکست  بە با شاهان کوچک و بزرِگ ايران جنگيد ودارا بەاو رسيده است
رودان را زيرِ سلطۀ  مياناضافه  بەزمين ايراناطاعت کشاند؛ و سراسر  بەداده از ميان برد يا

چارصد  کە ريزی کرد وال شاهنشاهی کوروش پايهر   بەخويش درآورده شاهنشاهی متمرکزی
   .اوج شکوه رساند بەوکت استمرار يافت و ايران و متدن ايرانی راسال با قدرت و ش

 مسيحی در شرق از آخرين حدود تاجيکستان کنونی در ۲۳۰مرزهای ايران در اواخر دهۀ 
شد، بلخ، و کابل و پشاور و بلوچستاِن پاکستاِن امروزی را شامل   آغاز میچينيگی مهسا
گرفت، و در غرب  می در بر گرگاننارۀ شرقی دريای شد، خراسان و ُسغد و خوارزم را تا ک می

رسيد و از آجنا از  قفقاز می بەگذشته) کشور آذربايجان کنونی( از سرزمين االن مازندراندريای 
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سرزمينهای ناحيۀ غربی و جنوبی درياچۀ وان در شرق  بەگذشت و  ارمنستان میگرجستان و
پيش  بە جنوبسوی بە فراتشد، سپس از فرات مشالی در کرانۀ غربیِ ترکيه کنوی منتهی می

اکنون جنف و  کە جائی بەشد و رفت و در فرات ميانه سرزمينهای غربی فرات را شامل می می
و در (اکنون کويت است  کە  مشالی دريای پارس در جائیکرانۀ بەرسيد و از آجنا کربال است می

منطقۀ احسای  بەيافت تا شد و اين خط ادامه می وصل می) منابع قديم کاظمه ناميده شده است
قطر و جزيرۀ  بەرسيد، و در مهين خط  می۔گذاری شد که در آن هنگام فنياد اَرَدَشير نام۔کنونی 

 شرقی کرانۀ بە جنوب دريای پارسيیِ کرانهآجنا در طول خط پيوست و از  حبرين امروزی می
اين مرزها برای مدت چهارصد سال ديگر تا واپسين دم روزگار ساسانی . شد ُعمان منتهی می
امروز هستند نام ئی کە   بەگونهاگر خبواهيم اين سرزمينها را. خنورده باقی ماند کمابيش دست

تان پاکستان امروزی و تاجيکستان و افغانستان و بربيم، ايران ساسانی در شرق از بلوچس
شد، ترکمستان، ايران، آذربايجاِن مستقل، ارمنستان، گرجستان، ناحيۀ  ازبکستان آغاز می

و دياربکر، عراق، نيمۀ شرقی سوريه، منطقۀ شرقی عربستان ) ارزروم(شرقی ترکيه تا ارزجنان 
   .رفتگ می در بر و اميرنشينهای دريای پارس و ُعمان را

در شرق و مشالِ ازبکستاِن کنونی و بياباهنای ) اکنون آرال(از سيردريا و دريای خوارزم 
؛ و از شرق تاجيکستان تا کوههای قفقاز و )اکنون کشور ترکمنستان (گرگانشرقی دريای 

زمان هنوز   درياچۀ وان و ماورای غربی کوههای زاگروس تا آن اطراِفارمنستان ومرزهای 
رودان و خوزستان مجاعات ايرانی در کنار  بود؛ در ميانزمين  و ايراننشين  انی ايراخالًص

 فرات و سرزمينهای یوبزيستند؛ بياباهنای غربی و جن بومياِن آرامی و سامی و خوزی می
 در ميانشان گر حکومتعنوان  بەمجاعات ايرانی کە نشين بود های دريای پارس نيز عرب کرانه
نها تا پيش از اَرَدَشير بابکان در درون قلمرو شاهنشاهی پارتی قرار اين سرزمي. زيستند میِ

 در بيرون از ترکمستان و ازبکستان  اردشيرماورای مرزهای شرقی و مشالی کشورِ. داشتند
ماورای مشالی . شد کنونی سرزمينهای بيابانیِ قبايل پراکندۀ ترک بود و ترکستان ناميده می

در سرزمين کابلستان . زيستند  میترکاِن قومِ خزرنشين بود و   ترکزمان کوههای قفقاز نيز در آن
 پختوهنای کنونی بودند و در  کە نياگانزيستند  نيز قومی آريايی می۔شامل کابل و پشاور۔
تر از اينها در منطقۀ کويته تا خضدار در پاکستان  پائين. شدند ناميده می» تورانی«زمان  آن

اين سرزمين تا (د ش زيستند و سرزمينشان توران ناميده می  توران میکنونی ايرانياِن قبايل کهنِ
   ).رافتادن شاهنشاهی ساسانی نام توران را حفظ کردَوچند سده پس از 
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   اقدامات عمرانیِ اَردَشَير بابکان

کرد يک  تاراج میکە   آنگرفت پس از هرجا را می کە اَرَدَشير مانند اسکندر مقدونی نبود
خيال  بەکرد تا دست سپاهيان غارتگر يونانی رها می بەخت و مردم مغلوب راسا پادگانی می

پادگانی  کە سرزمينی اسکندر در هر. امر انسجام دولت بپردازد بەخودش بعدها درسر فرصت
کرد و  دست آن پادگان رها می بە و منطقه راهناد میکرد نام خودش را بر روی آن پادگان  دائر می

بار  کە بەدرصدد بازسازی خرابيهائی باشدکە  نآ بیداد،  اهش ادامه میر   بەيیگشا جهانبرای 
 در شرق بنا کرد مهين متعددیاسکندر شهرهای  کە اند نوشتهمورخان غربی کە   اين.آورده بود

ی و گر تاراجمراکز کە   بلاين پادگاهنا نه شهر. نام اسکندر را برخود داشتند کە پادگاهنا بودند
 آوردند ولی هيچ خدمتی بار می بەکردند و ويرانيها ان بودند، و ختريبها می يونانيگيریِ باج
اين پادگاهنا در کنار شهرهای مهم ساخته کە   چون.دادند منطقۀ زير سلطۀ خودشان اجنام منیبە
 چنانکردند، و  آن شهرها اطالق می بەشدند، نام آن پادگاهنا را نيز مقدونيان و يونانيان می
پس از اسکندر نيز سلوکيها چنين . گرفتند خودشان می بە نام پادگاهنا راشهرها کە شد می

شده  در شرق بابلِ ويران کە  پادگانیکە مثالً چنانکردند و نام خودشان را بر پادگاهنا هنادند، 
مجعيت مهاجراِن يونانی اطراف اين پادگان  کە دائر کردند نام سلوکوس برآن هنادند و بعدها

ولی نزد بوميها نام اصليش کە  (يک شهر درآمد و نامش سلوکيە شدصورت  بەزياد شد
   .)بود را حفظ کرد» ماخوزه«

های دولت   کشورگشايی بود، اقدامات الزم را در جهت حتکيم پايهدرگيرِ گرچە اَرَدَشير
او وفادار الً بەگشوده است کام کە ئی ناحيه کە شد و تا مطمئن منیآورد،  عمل می بەخويش نيز

جنگهای  کە خبت نيز با او يار بود و نفرتی. جنگ ديگری برود بەکرد تا را رها منی آناست 
 کە شد جود آورده بود سبب میو  بەاوضاع بەداخلی و ناامنيهای ساهلای اخير در کشور نسبت

ها و  هوادارانش افسانه کە يژهو   بە بنگرند؛خبش جناتعنوان يک  بەمردم کشور در او
 کە او هر شهری. ساختند آميز می پراکندند و برايش مشروعيتی تقدس ش میا ها درباره اسطوره

مردم بيش از  کە شد کار سبب می کرد، و اين را صادر می  نوسازی آنفرماِندرنگ  گشود بی می
ئی  گونه بەاو با مردم.  ياری کننداو بەبرد اهدافش او اميدوار و وفادار مبانند و در پيش بەحد

پا خاسته است تا کشور  بەخواه است و کردند او پدری نيک گان احساس میمه کە کرد رفتار می
جا از خدا و  سخن او در مهه. دميان مردم برگرداَن بەرا از ناامنی برهاند و عدالت و سعادت را

خاطر برقراری احکام دين  بەاو فقط کە کرد بود و چنان وامنود میزدايی  و عدالت و ستمدين 
. پا خاسته است و خواهان سلطه و قدرت مادی نيست بەو آوردن آرامشخدا و برقراری عدل 
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 ندگی شخصی خويش ندارد، وز  بە تعلق خاطریااو واقًع کە داد های او نيز نشان می گذشته
باالتر خوانديم نيز اين  کە سر در نامۀ تن. کند برای سعادت ايران و ايرانيان است میهرچە 

گفت پادشاه  اَرَدَشير بابکان می کە اند نوشته مسعودیو جاحظ . موضوع بازتاب يافته است
 فروپاشی هر سلطنتی از بايد هدف اول و آخرش برقراری عدالت باشد، زيرا خنستين عاملِ

پادشاه مشاورانش  کە  کشورداری آن استبدترين آفِت کە گفت و می. ميان رفنتِ عدالت است
   ١.رگزيند بتدبير بیفضيلت و  را از ميان فرومايگاِن بی

 در کشورگيری از نوابغ روزگار بود، در کشورداری نيز از نوابغ بود کە بر آناَرَدَشير عالوه 
ی داشته رس دستمتون هپلوی  کە بەمسعودی. کوروش و داريوش داشت بەو شباهت بسيار

   :من سخنرانيش چنين گفتگذاری کرد ض اَرَدَشير چون تاج کە نوشتهاست 
ما اختصاص داد، و ما را مشمول  بەنعمتهای خويش را کە ئی راسپاس و ستايش باد خدا

او را . اطاعت ما درآورد بەعنايات خويش گرداند، و کشور را رام ما ساخت، و بندگان را
. هنيم را ارج میما ارزانی داشته است  کە بەستائيم و نعمتهائی شايسته است میکە  چنان

راه برقراری عدالت و ايجاد رفاه برای رعيت و ما مهۀ تالمشان را در  کە ای مردم بدانيد
 کە بندگان و حفظ يگانگی ملی و بازسازی خرابيهائی بەآبادسازی و رونق کشور، و نيکی

مشا اطمينان  بەمن. کار خواهيم برد بەبار آمده است بە)يعنی دوران پارتيان(در گذشته 
 خواهيم کرد، و اجرای عدل و داد رفتار بەبا قوی و ضعيف و وضيع و شريف کە دهم می

 کە نيکی عمل خواهيم کرد بەچنان قانون را سرلوحۀ کار خويش قرار خواهيم داد، و
اجنام خواهيم  کە  يکتا کارهائیارادۀ پروردگارِ بە مشا را برخواهيم انگيخت؛ وستايشِ
   ٢.بود گفتارمان خواهد راستیِ داد گواِه

دت کوتاه کشورداريش اجنام داد نشان اَرَدَشير در م کە اقدامات عمرانی بسياری   
عمران و  بەداشته، هايش صداقت داشته، ايران و ايرانی را دوست می در گفته کە دهد می

آبادانی کشور عالقۀ وافر داشته و هدفش از تشکيل سلطنت ايجاد يک کشور آباد و مقتدر، و 
و در بسياری از ا. آوردن وسائل آسايش و آرامش و سعادت مردم کشور بوده است فراهم

از . اقدامات مهم عمرانی زد و شهرهای متعددی را بازسازی يا بنا کرد بەنواحی کشور دست
 داخلی برای اَرَدَشير امهيت داشت، اندازۀ ايراِن بەرودان نيز پارۀ تن ايران بود و ميان کە آجنا

 شهری نوين را کرانۀ دجله در کنار شهر کهنِ تيسپون بنای پس از تشکيل شاهنشاهی خويش بر
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 پايتخت شاهنشاهی ۔روان در زمان انوشە۔ اين شهر بعدها ١. نام گرفتاَردَشَير ويه کە هناد
خود  بەشکلی نام او را بەهرکدام کە او در مناطق کشور چندين شهر ديگر بنا کرد. ساسانی شد

 اد اَردَشَيرآب وَهِشت واقع در دهانۀ اروندرود را بازسازی کرده او شهر مهم بندریِ. گرفتند
هرمزد يک شهر مهم کرده  بەنشين در مرکز خوزستان را تبديل يک روستای خوزی. ناميد

اکنون آبادان و  کە در جائی). جائی کە پس از فتوحاِت اسالمی شهرِ اهواز شد( ناميد اَردَشَير
مانده شکل هبمنشير  بەتا امروز کە نامی( را بنا کرد اَردَشَير هبمنخرمشهر است شهر بندری 

يک  بەبرای ادارۀ خبش شرقی عربستان نيز روستای مرکزی قبايل عبدالقيس را تبديل). است
پيش از اينها او شهرهای فسا و گَور ). اکنون شهر احساء( برآن هناد فنياد اَردَشَيرشهر کرده نام 

چندين شهر .  برآهنا هناده بوداَردَشَيرخوره و اَردَشَير رامدر پارس را نوسازی کرده نامهای 
 اين نام نيز تا کنون(مجله بود   کرمان از آناَردَشَير ويه کە ديگر را نيز اَرَدَشير بنا يا بازسازی کرد

از ديگر اقدامات او نوسازی شهرهای ). گويند هبرسير نيز می کە شکل هبرشير مانده استبە
ير نوسازی شد، های کهن شاهنشاهی در زمان اَرَدَش جاده. بلخ و مرو و هرات و زرنگ بود
سراهای نوينی بنا گرديد   و کاروانها زده شد های سرِ گذر جاده پلهای بسياری بر روی رودخانه

؛ زيرا مد کارواهنای بازرگانی آسان گردد تا رفت و آسراهای موجود نوسازی شد، و کاروان
  . ايران مرکز بازرگانی جهانی در ميان شرق و غرب بود

زباِن عربی کە از کتاهبای    پراکنده در کتاهبای تاريخی و ادبی بەهای بازمانده و از نوشته
برای بابکان اَرَدَشير  کە شور و شوقیآيد کە  ترمجه شده بوده است برمی) متوِن هپلوی(ايرانی 

 چندانسر داشت  سازی ملت در خبت خوشبرقرار کردِن امنيِت مهگانی و آبادسازی کشور و 
   .توصيفش ممکن نيست کە بود

   صالحات دينی اَردَشَير بابکانا

با  کە عنوان يک رهرب دينی درصدد برآمد بەالعاده کاردان بود، مردی فوق کە اَرَدَشير
                                                 

سلوکوس در نزديک بابل و بر . کرانۀ ديگرِ دجله بنا شده بود اَرَدَشير در کنار تيسپون بر ويه. 1
های شهر ماخوزه کە بەدست نيروهای اسکندر ختريب شده بود شهر سلوکَيە را بنا کرد  ويرانه

 تيسپون زمان پارتياندر ).  بەکلی ويران کردند۱۶۵سلوکَيە را نيز بعدها روميان در لشکرکشی سال (
را  اَرَدَشير اين شهر را گسترش داد و نام آن. در کنار شهر سلوکَيە بنا گرديد و پايتخت ايران شد

يداکرد و مرکز سلطنت و اَرَدَشير را کە در دوران ساسانی گسترش بسيار زيادی پ ويه. اَرَدَشير کرد ويه
شهرهای (» مدائن کسری«گفتند، و » هبرسير«ادارات دولت ساسانی بود، بعدها اعراب مسلمان 

  .نام دادند) خسرو
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هم آميزد و دين واحد و  بەمذاهب ايرانی را در يک بوته گرد آوَرد و رمسی کردن دين َمزداَيسَنە
ازماندهی کرده زير نظارت دولت  ايران را ساو دستگاه دينیِ. فراگير را در ايران برقرار کند

اسطۀ دستگاه دينی بر مهۀ شئون کشور مسلط منود و ميان آحاد رعيت و  بە و دولت را،درآورد
او . پدر نبود بەابطۀ فرزندر   بەشباهت بی کە با دولت چنان رابطۀ مستحکمی ايجاد کرد

فقيهی سخت  کە  او.سياستش را برمبنای عقائد دينی بنا کرد و دين را اساس دولت قرار داد
سعادت دنيوی و  بەهدف از رفتار انسانی در اين دنيا بايد رسيدن کە دار بود عقيده داشت دين

است   آن؛ و وظيفۀ دولتاستاخروی باشد، و اين امر فقط از راه اجرای احکام شرعی ميسر 
آور شوند و از  داری روی خداپرستی و دين بەمهۀ مردم کە هائی را در کشور پديد آوَرد زمينهکە 

   .ی مهگانی برسندخبت  بەخوشاخالق نيِک برآمده از تعاليم زرتشت پيروی کنند تا
در خنستين سخنرانی خويش کە  چنان،  اونظريۀ سياسیِ درسلطنت تشکيل  هدف از

فاسد و کجيها و نشر فضايل و راستيها گفته بود، برقراری نظم و امنيت در جامعه، مبارزه با م
 تشکيل  لذادانست،  مبارزه با کجی و نشر راستی را نيازمند قدرت فائقه میەک و چون. بود

 بیحاکميت سياسی  کە دانست اما او می. کرد نظر او ضرورت پيدا می بەحاکميت سياسی
تعاليم دينی و کە  چنانعدالت را در جامعه برقرار کند؛ مه کە پشتوانۀ دينی قادر خنواهد بود

 انۀ يک قدرت فائقه در جامعه برقرار خنواهست شد؛ زيرا بشر ذاًتپشتوا اصول اخالقی نيز بی
 .زند هر ناشايستی می بەجو است و در راه برآوردن اميال نفسانی خويش دست آزمند و برتری

دارد و اميال نفسانی و خصايص  ها بازمی بشر را از ارتکاب ناشايسته کە نظر او چيزیبە
بايد مهچون مهاری در  کە کند تعاليم دينی است  میخواهی و آزمندی انسان را مهار افزون

اساس نظريۀ سياسی اَرَدَشير . آن با مفاسد مبارزه کند بەدست قدرت فائقه باشد، و با متسک
   :اند نقل از متون هپلوی چنين آورده بەَوری را مسعودی و ابن قتيبه دين

دين . نياز نتواند شد بیکدام از ديگری  هيچ کە ند است دو مهزاد)دولت(دين و پادشاهی 
اين يک اگر شالوده نداشته باشد فرو . شالودۀ پادشاهی است و پادشاهی نگهبان دين

   ١.خواهد ريخت، و آن يک اگر نگاهبان نداشته باشد از ميان خواهد رفت
تواند از محايت مهگانی و  ی میحکومتاست کە   آنمفهوم يک ِشق از اين نظريه  

تعاليم دين و جمری احکام شرع باشد؛ و مفهوم  بەمتکی کە ار شوداستحکام و ثبات برخورد
  . پذير است اجرای احکام شرع در زير چتر حاکميت مقتدر امکان کە شق ديگْر آن است

ن شاهنشاهی هخامنشی تا روی َورافتادجتربۀ آشفتگی عقيدتی و تعدد مذهبی پس از 
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ير اين نظريه را اختاذ کند و در راه پياده کردن اَرَدَش کە کار آمدن اَرَدَشير بابکان سبب شده بود
خبش و دولت مقتدر را در کشور  آن کمر مهت بربندد و با تکيه برآن دين مهگانیِ وحدت

   .برقرار سازد
ورهای کرد، با طلبِ روم هتديد می ايران را امپراتوری گسترش کە در سدۀ سوم مسيحی

توانست دوام وحدت  می کە چيزی. بودخبش برای ايران يک ضرورت تاريخی  دينیِ وحدت
.  را تضمين کند ايدئولوژی فراگير و وحدت دينی در کشور بود اقوامِ ايرانیستگیِملی و مهب

دولت  کە ؛ و آن زمانی بودشدامهيت نظريۀ اَرَدَشير بابکان حدود يک سده پس از او آشکار 
 جهادگران وردار شدِنبيزانت دين مسيح را در سراسر امپراتوری رمسيت خبشيد، و برخ

و يک دين سياسی  بەرا دين مسيح  روْمامپراتوریِ  نظامیِجانبۀ دستگاِه مسيحی از محايت مهه
وحدت دينی را در کشور  کە تبديل کرد؛ و اگرنه سياست حکيمانۀ اَرَدَشير بودجتاوزطلب 

 برای گسترش شدۀ روم بەهبانۀ جهاد چە يکی از امپراتوراِن مسيحی  چنانبرقرار ساخته بود،
طلبان مسيحیِ خاورميانۀ غربی در صدها هزار وارد  شد و شهادت دين با ايران وارد جنگ می

ايران در سدۀ چهارم افتادند، چە بسا کە  راه می  شدند و بەسوی مرزهای ايران بە ارتش روم می
   . نبودیخطرش کمتر از فاجعۀ اسکندر کە شد ئی مواجه می با فاجعه

 ساز بود مهان اندازه برای ايران سرنوشت بە مسيحیبابکان در سدۀ سومِظهور اَرَدَشير 
 مذاهبِاَرَدَشير بابکان برسر کار آمد و  کە زمانی. م ظهور کوروش و داريوش در سدۀ ششم پکە 

يک سده تا رمسيت يافنت دين مسيح  بەمانی نزديک خبشيد هنوز مدت زوحدترا  َمزداَيسَنە
زمان نيز دين مسيح بدون سرپرستی روميان در ميان  د؛ ولی در مهيندر امپراتوری روم باقی بو

خورده در خاورميانه در حال گسترش بود؛ و اگر نه تالش اَرَدَشير برای  مجاعاِت سرکوب
ودی در خوزستان و ز  بەتوانست بود، دين پرکشش مسيحيت می می تقويِت دين َمزداَيسَنە

در  کە در آينده وقتیگاه   آنمی و خوزی گسترش يابد ورودان در ميان مجاعات سامی و آرا ميان
مشروعيتش  کە شده را هوادار يک دولت بيگانه سازد های مسيحی يافت توده روم رمسيت می

برسر  کە چە توان حدس زد در چنين وضعيتی می.  جديد و پرکشش ناشی شده بوداز يک دينِ
شاياِن رومی بر روی ايران گشوده بود و از ديرباز چشم طمع کشورگ کە يژهو  بەآمد، ايران می

   .ايران بازنايستادند بەیياب دستگاه از تالش برای  ديديم هيچکە  چنان
 و در خالل بان پرقدرتی برای هستی ايران بودنگهکە   اينشاهنشاهیِ پارتيان درعين

ا يکی پس مرز و بوم ما ر بە نيرومند برای دست اندازی سالْ مهۀ تالشهای رومياِن۱۵۰بيش از 
 آن از ديگری با شکست مواجه ساخت، دارای يک نظام سياسی منسجم و متمرکز نبود و تواِن
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. شکوه گذشته برگرداَند بەهويت فرهنگی ايران را تقويت و متدن ايرانی را کە را نداشت
حتی در برابر زبان و عادات  کە چنان آزادمنش بودند از بسياری جهات شاهنشاهاِن پارتی

دادند، و از اين هم فراتر زبان يونانی  گونه حساسيتی نشان منی ن مقيم ايران هيچيونانيا
دادند،  کرده يا هنرمند بودند را در دامن خويش پرورش می حتصيل کە دانستند و يونانيانی می

برای شاهنشاهان يک کشوری . کردند و حتی گويا متون داستاهنای يونانی را مطالعه می
های  های فرهنگی ژرف و با آن پيشينۀ تاريخی باشکوه، تکيه بر ريشه ريشهچون ايران با آن مه

 درصدد آن نبودند يا در شاهنشاهاِن پارتیفرهنگی خويش يک ضرورت حتمی بود؛ ولی 
 آخرين حتليلْ  درآهنامهۀ .  دهندشکوهفرهنگ و متدن ايرانی را رشد و  کە توانشان نبود

 زيت ۔کە البته برای ايراِن آن زماهنا بسيار هم مهم بود۔ مئی بودند و جز اين سربازان شايسته
يک قوم زمانی شايستۀ سروری  کە دانست ولی اَرَدَشير بابکان می. مزيت ديگری نداشتند

وسيله  آن بەارزشهای فرهنگی و هويت تاريخيش را تبليغ و تقويت کند و کە شود کردن می
 کە دانست میدر آن شرايِط تاريخی ر اَرَدَشي. پيوندهای يگانگی ملی را مستحکم سازد

هم  بەطرزی استوار بە راهای گوناگوِن يک قومِ بزرگ مهچون ايرانيان شاخه کە ترين عاملی مهم
مهين خاطر هم بيشترين مهت خويش را در راه ايجاد  بەدهد وحدت دينی است، و پيوند می

   . هم شدياب کامو کار گرفت و يکی کردِن مذهبهای َمزداَيسَنە بەوحدت دينی کشور 
 مهۀ عناصر فرهنگ ايران مانندرافتادن شاهنشاهی هخامنشی دين ايرانی نيز وپس از 

گی خود را از دست پارچ يک و انسجام و هها شد شده توسط ِهِلنی ريزی شامل تصفيۀ برنامه
 مرور زمان در هر ناحيه از ايران بە،منسجم درنتيجه، در غياب يک دستگاه دينیِ. ه بودداد

با مذهب نواحی ديگر متفاوت بود، و در هر مذهْب آداب و رسومی  کە مذهبی شکل گرفت
 در وجدان مجعی خويش حفظ کرده بودند و تعاليم  از ديربازاقوام ايرانی کە متداول شد
 تنها وجه مشترک مذاهب ايرانی در اين دوران انتساب مهۀ آهنا. پنداشتند زرتشت می

اسکندر مقدونی گويد کە   میاردمايه در حقيقت د کە یِ ايرانروايات سنت. رتشت بودز بە
هائی  ترديدی نيست کە بازماندگاِن مغان توانسته بودند کە پاره. های اوستا را از ميان برد خهنس

از اوستا را نزد خودشان نگاه دارند؛ ولی در نسلهای بعدی، در غياب مدارس دينی کە اوستا 
کە داشت تعليم دهند، مهين مغاِن نسلهای بعدی نيز با آن زبان را بەآن زباِن کهن و متروکی 

ها از اوستا کە نزدشان بود را بەدرستی درک کنند؛  توانستند کە آن پاره آشنايی نداشتند و منی
کرد مذهب شفاهی و برآمده از  لذا هرکدام از اينها در منطقۀ خودش مذهبی کە ترويج می

چە کە تعاليمِ زرتشت پنداشته  عبارِت ديگر، آن بە. بودآئينهای رايج در ميان مردم منطقه
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رهربان دين ايرانی در . ئی از باورهای شفاهی و آميخته با تعاليم زرتشت بود شد جمموعه می
با . دادند ناحيه برداشتهای مذهبی خودشان را حتت نام تعاليم زرتشت در جامعه رواج می هر

ناحيه   ايرانی در نواحی خمتلف ايران داشت، در هرهرکدام از ايزدان کهن کە تأثيری بەتوجه
 در سيستان و پارت ايزد مهر در کە مثالً چنانيکی از اين ايزدان از تقدس برتر برخوردار شد؛ 

َپتوکَە شايد ايزد  در کَت. مرحلۀ خنست تقدس قرار گرفت و آئين ميتَرَيسَنە دين مسلط مردم شد
 روزگارها آئين پرستش ديرترينِاز  کە در آذربايجان. بودمقام خدای برتر دست يافته  بەُزروان

» آذرپائيگان«يا » آَترپاتيکان«سبب هم خبشی از قبايل اين منطقه لقب  مهين بەآَتر داشتند و
داد و مورد  هستۀ اصلی دين را تشکيل می کە بود) آَتر( ايزد آذر ويژۀداشتند اين برتری 

 مقام اول پرستش را تر بود ايزد اَناهيَتە آب کم کە ايراندر بيشتر مناطق . گرفت پرستش قرار می
 پرستی آذرپرستی، ميتراپرستی و اَناهيَتە. دست آورد و مذهب ناهيدی انتشار يافتبە
آئيْن خدای برتر و آفريدگار و  سه شدند و اهوَرَمزدا در هر ئی َمزداپرستی تلقی می گونهبە

سبب تقدس   بەمهينو آذر َتَجلّيات ذات پروردگار بودند و پروردگار يکتا بود، و ميتَر و اَناهيَتە
خاست   اين مذهبها برمی آئينهایاز کە ولی بسياری از باورهائی. شدند داشتند و ستوده می

   .دور از تعاليم اصلی زرتشت بود بەوزگاران ديرينه ور  بەمتعلق
د طبقۀ رهربان دينی سنتی ترين افرا پايه  ايرانياِن عهد پارتيان نوادگان دونرهربان دينیِ

در مراکز  کە  اندکیآگاهيهایدند و با امهيت بودنشان از تيغ ِهِلنی رهيده بو در اثر کم کە بودند
فرزندانشان منتقل کرده بودند، دوباره  بەسينه بەدينی دوران هخامنشی فراگرفته و سينه

زبان گاَتە و اوستا آشنا ناحيه از کشور را سر و سامان دادند؛ ولی چون با  دستگاه دينی هر
حيث از  هر بەهای خودشان را اساس قرار دهند و دانسته کە ئی جز آن نداشتند نبودند چاره

 فالت دروِن مجاعاِت انسانیِ ديگر ماننِد بەشاهان پارتی هم. ی کننددار  پاسدين َمزداَيسَنە
يک  بەمسيت خبشيدن رکردند و در يژه از مذهب ميترايی پيروی میو   بەايران از مذاهب حملی

   .دادند ئی نشان منی و تشکيل دين فراگيرِ ايرانی چندان عالقه  َمزداَيسَنەمذهب خاصِ
تعبيری يک هنضت سراسری برای  بە ساسانی توسط اَرَدَشير بابکانشاهنشاهیِتشکيل 

ين اَرَدَشير بابکان تقويت د.  ايرانی بودمتدنی کهنِ های فرهنگی يشهر  بەخويش و بەبازگشت
 کە  را با هر مذهبیَمزداَيسناين منظور فقيهان  بەاو. را اساس برنامۀ خويش قرار داد َمزداَيسَنە

داشتند زير محايت گرفت، دستگاه دينی را حتت نظم و ضابطۀ حمکمی درآورد، و برای 
بار در تاريخِ کشور  او برای خنستين. ئی ابداع کرد يافته دستگاه دينی سلسله مراتب سازمان

 سَر هيربَد تَنزمان  در آن کە ترين فقيه کشور جود آورد و بلندپايهو  بەقام رياست عاليۀ دين رام
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َسر اهل تپورستان  نهيربد َت. معاونت او گماشت بە راهيربَد اَبَرسامدر رأس آن قرارداد و را بود 
گر آن سرزمين  حکومتاز خاندان آيد  شاه برمی اش بەگشنسپ کە از نامه  بود و چنان)مازندران(

مسعودی .  و هيربد اََبرسام اهل پارس و شايد از وابستگان خاندانی اَرَدَشير بابکان بود؛بود
در پارس  کە  پارتی بودگر حکومتشناس از خاندان  َسر مردی پارسا و دين َتن کە نوشته

گران را در  غ، و تبليه بودگوييهائی کرد زيست؛ او دربارۀ روی کارآمدن اَرَدَشير بابکان پيش می
کرد؛ و جزوات بسياری دربارۀ سياست و  سراسر ايران پراکند و برای اَرَدَشير تبليغ می

گرِ امهيِت  سر کە او داشته نشان لقبِ َتن ١.شتۀ حترير درآورده بودر  بەکشورداری و مسائل دينی
  . شخصيت و مقامِ او پيش از تشکيل شاهنشاهی ساسانی است

يکی از مؤبدان در منصب رياست دستگاه  گرچە َشير زنده بود، اَرَدخوِد کە تا زمانی
مثابۀ پدر  بەتعبيری کە بەدينی بود، در عملْ رياست دستگاه دينی در دست شخص اَرَدَشير بود

در آينده سلسله مراتب فقاهتی حتت تنظيم و . شد دين و مرجع احکام شرعی تلقی می
دو طيف متمايز  بەشدند  ناميده میگوگانم درآورده شد؛ فقيهان کە  نوينیبندیِ قاعده
اولی فقهای طراز اول و دومی . اولی مؤبدان بودند و دومی هيربدان کە بندی شدند تقسيم

داشت  دستگاه دينی قرار  کليِتدر رأسِ کە  مقامی. بودندفقهای طراز دوم دين َمزداَيسَنە
مشار  بە او مرجع اعالی شرعاَرَدَشير زنده بود شخص کە تا وقتی.  لقب يافتمؤبد مؤبدانْ

در هرکدام از مراکز استاهنا يک مؤبد . رفت، و مؤبدان مؤبْد مشاور او و جمری ارادۀ او بود می
منايندۀ دينی اَرَدَشير در جامعه بود و بر دستگاه دينی و قضايی  کە انتصابی وجود داشت

   .یکرد؛ يعنی هم رهرب دين بود هم رئيس دستگاه قضاي میاستان نظارت 
را مؤبد هر  توليت آن کە به فرمان اَرَدَشير، در پايتخت و مراکز استاهنا آذرگاههائی بنا شد

در کنار هر آذرگاه . کردند ئی هيربد در هرکدام از آهنا خدمت می استان برعهده داشت؛ و دسته
. شد مثابۀ حوزۀ دينی استان بود و توسط مؤبدان و هيربدان اداره می کە بەرسه بنا شديک مد

، و در مراحل )قاضی(کردند در آينده هيربد و دادورز  در اين مدارس حتصيل میکسانی کە 
فرمان اَرَدَشير خبشی از مالياهتای زمينهای کشاورزی کشور در  بە.شدند باالتری مؤبد می

های ادارۀ آذرگاهها و گذران زندگی مؤبدان  کنندۀ هزينه شد تا تأمين اختيار آذرگاهها هناده می
   .آموزان کشور باشد و هيربدان و ادارۀ مدارس و تأمين هزينۀ زندگی دانش

های متعدد   از اوستا در دست حمافل دينی کشور نبود، وجود نسخهواحدی منت کە چون
تعدد زبان رايج و گويشهای حملی از آهنا شده بود بە  با تفسيرهائی کە بەاوستا های  از پاره

                                                 
  .۱۰۳التنبيه واالشراف، . ١
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اجناميد؛ برای از ميان بردن اختالفهای مذهبی و برقرار  ی میمذهبها و درنتيجه اختالف مذهب
  وگردآوریهای پراکندۀ اوستا را  نسخه کە َسر برآن شد کردن يک وحدت دينی، مؤبد َتن

بنابر روايتهای . شکل کتاب واحدی تدوين کند و در اختيار مؤبدان و مدارس دينی قرار دهدبە
 طومارهای چرمِ زمان داريوش بزرگ در کتابی از ر دربا اوستا خنستينيک منت واحد از سنتی، 

منت اوستا در زمان کە   ايندر. ديعه هناده شدو   بەخانۀ استخر خط زر حترير شد و در گنج بەگاو
های برخی مورخان يونانی در  هخامنشيان کتاب بسيار بزرگی بوده است روايتهائی از نوشته

زيسته بنابر  م می  در سدۀ سوم پکەاهل ازمير  نام ِهرميپ بە يکی از آهنامثالً. دست است
 نظم درآورده بەزرتشت تعاليم آئين خويش را در دو ميليون بيت شعر کە هايش نوشته شنيده

 طومارِهزار  دوازدهگويد اوستا بر  می کە  ايرانی سنتیِ با روايت يونانی اين روايِت١.استبوده 
   . شده بوده مهخوانی داردنوشته گاو چرمِ

 داريوش بزرگ امروزه اسناد تاريخی در زماِنوين اوستا در برای تأييد روايت تدچە گر
کە تواند  سينه نزد ايرانيان مانده بوده است می بەسينه کە دست نيست، اما اين روايِت شفاهی

درست باشد؛ زيرا خبش قابل توجهی از جمموعۀ قوانين مدون ايران در عهد هخامنشی 
را مغان براساس تعاليم زرتشت و ديگر مذاهب ) ن جزايی و مدنیقواني بەاحکام متعلق(

شود  اکنون ونديداد ناميده می کە )قانون بزرگ (گُوَندداتَەکتاب . اند ايرانی تدوين کرده بوده
يهای بسياری کار دستدر زمان پارتيان و ساسانيان مهراه با  کە يادگاری از آن دوران است

آن  شده در زمان داريوش را در  از خبش اصلی قوانين تدوينیئ پارهبازتدوين شد؛ ولی هنوز 
 اوستا در  نسخۀ اصلیِديعه هناده شدِنو   بە).آن اشاره کرديم بەو در جای خود(توان ديد  می

اکنون کعبۀ  کە تواند درست باشد؛ زيرا بنائی خانۀ استخر نيز می زمان داريوش بزرگ در گنج
های شاهنشاهان هخامنشی در نقش رستم واقع شده گاه رام آشود و در برابر زرتشت ناميده می

در عهد ساسانی نيز يک نسخه گويا ئی برخوردار بوده، و  است، در تاريخ پارس از تقدس ويژه
در پاسارگاد نيز در کنار جمموعۀ کاخ . ديعه هناده شده بوده استو   بەاز اوستا در اين حمل

بر روی برخی از .  بقايای آن پابرجا استهنوز کە کورش بزرگ چنين بنائی وجود داشته
. شود  دوران شاهنشاهی پارت تصوير اين بنا ديده میجامانده از شهرياران پارسیِ بەهای سکه

 توان پذيرفت می. اند آگاهی داشتهآن  بەپارسيان کە مکان مقدسی بودهکە   بلاين بنا نه آذرگاه
 کوروش بزرگ و داريوش بزرگ بەفرمودۀا اين دو بنای مشابه در پاسارگاد و استخر اساًسکە 

 پوستی ساخته شده بوده طومارهایشده بر  برای نگهداری صندقِ حاویِ نسخۀ اوستای نوشته
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   .شده است و تقدس آن از مهينجا ناشی می
 شد حمفوظات گردآوری اَرَدَشير بابکان و پس از او زماندر  کە  از اوستاپارهچندين 

شت و در زمان پارتيان گ وزگار ماد و هخامنشی بازمیر   بەأليف آهنات کە مؤبدان از متونی بود
های شخص   از سروده بازماندهشناسانْ؛ خبشِ  بنابر اتفاق زرتشت»گاَتە«. بازتدوين شده بود

دوران دور تاريخ تعلق داشت، و  بەها  َيسَنە.  شخص زرتشت استزمانزرتشت، و بازماندۀ 
اما . يار در زمان داريوش و خشيارشا بازتدوين شده بوده استاحتمال بس بەِدِهشن يشتها و ُبن
خبش اساطيری .  در زمان داريوش بزرگ تأليف شده است۔ترديد بی ۔ونديدادمنتِ اصلیِ 

يقين در زمان هوخشتره  بەاحتمال قريب۔ بەدر جای خود گفتيمکە  ۔چناناوستا شامل يشتها 
مسائل خلقت جهان و و بينی ايرانيان باستان بود  جهانبياِن  ِدِهشْن ُبن. تدوين شده بوده است

کرد؛ يشتها   بررسی می بەصورت اساطيریرا از ديدگاه دين) معاد(، و فرجام بشر )مبدا(انسان 
ها جمموعۀ   کرد؛ َيسَنە های تاريخی اقوام ايرانی را بازگويی می خاطره کە اساطير دينی بود
در زمان  کە )گَُوندداَتە(سم دينی بود؛ و ونديداد  عبادی در مرا کردارهایدعاها و نيايشها و

 مبتنی بر احکام ًتاساسانی با اضافات نوينی بازتدوين شد جمموعۀ قوانين مدنی و جزايیِ ُعمد
   . استشرعی

خبشهای اصلی متون دينی و قانونی در زمان داريوش و خشيارشا در جملدات کە   ايندر
داريوش بزرگ . تواند ترديد کند گر تاريخ منی طالعهمنظمی تدوين يا بازتدوين شده باشد، م

بر » آريايی«بان ز  بە اوفرماِن بەز سند بغستانهائی ا نسخه کە در کتيبۀ بغستان تصريح کرده
زبان  کە نوشته شده است؛ و اين تصريح چنان است) چرم گاو و پوست آهو(چرم و پوست 
توان  می. آن نگاشته شده است بەشۀ بغستاننب سنگمنتِ پارسیِ  کە  بودهگويشیآريايی غير از 
اوستا در زمان هوخشتَر با آن نوشته شده  کە زبان آريايی مهان زبان کهنی بوده کە احتمال داد

آن زبان هم  بەهائی از سند بغستان بوده و در زمان داريوش دارای تقدس بوده، و لذا نسخه
داريوش بزرگ کە   اينهم. حفظ گردد) ستااودر کنارِ (نوشته شده بوده تا در کنار متون دينی 

باِن آريايی بر چرم و ز  بەاش را گويشِ پارسی نگاشته و يک نسخه بەۀ خويش رانبشت سنگ
زبان « بەعنوان او از آنچە   کە آن اين حقيقت استگر نشانپوست حترير کرده بوده، خود 

. ت ايران ناشناخته بوده است هخامنشی برای ايرانيان غرب فالزماِندر َرد َب نام می» آريايی
 توان پذيرفت اند، و می  داشتهآگاهیاند از آن  دارای حتصيالت دينی بودهکسانی کە  اولی حتًم

حديث سوزانده شدن اين متون در . بوده است» زبان آريايی«زبان متون کهن ايرانی مهان کە 
آتش  بەو کتاهبای ايرانفرمان ا کە بەشکی نيست. محلۀ اسکندر نيز دور از پذيرش خرد نيست
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خودش را خدا کند و  کە خواست زيرا او می. کشيده شد تا چيزی از فرهنگ ايرانی برجا مناَند
. در ايران خدا شود کە توانست ماند او منی اگر دين ايرانی پابرجا می. مورد پرستش قرار دهد

در خبش خنسِت . ربد بميانمهۀ عناصر دين ايرانی از مادی و معنوی را از  کە پس الزم بود
ايران گذاشت و کشتار و  بەخويی پا اسکندر با دنيائی توحش و درنده کە  آمدهنامه راج اردَوی
ريزی و ختريب سراسری را با خود آورد، شهرهای ايران را ويران و مردم را کشتار کرد،  خون

و مؤبدان و رهربان شد سوزاند، داوران و هيربدان   مینگهداریخانۀ استخر  در گنج کە اوستا را
   . کرد و کينه و نفرت پراکندکشتاروران را  دينی و خردمندان و انديشه

، چنين اند نوشته او نگاران دربارِ  اسکندر را وقايعشهرسوزیِکە   چوناز اين گذشته
 هرچە آتش کشيده شده لذا بەسيلۀ اسکندرو  کە بەشده در جاهائی نگهداری میکە   چونمتونی

.  او از ميان رفته استهایسوزي  نيز در آتشنابود کندا ی نداشته تا َتَعمًُّدرس دستآن  بەاو
کند؛   ديگری نيز تأييد میاسکندر را يک دليلِفرمان  بەحديث سوزانده شدن کتاهبای ايرانی

پژوهان يونانی پس از اسکندر  دست دانش بەزمان کدام از متون ايرانی آن هيچکە   اينو آن
ما حالی کە در . ميان آورند بەرۀ آهنا در آينده چيزی بنويسند و سخنی از آهنااد تا درباافت نه

چون اسخيليوس و مههای کسانی  زمان کتاهبا و نوشته در آن کە يونانيان کە ترديد نداريم
رودوت و افالطون و گزينوفون و ديگران را خوانده بودند، عالقه داشتند تا دربارۀ اين کشور ه

اگر اسکندر چيزی از .  را برانگيخته بوده حتقيق کنندپيشينيانشان ستايشِمهه  آن کە يی افسانه
  بعدیهائی از آهنا توسط يونانياِن  ترمجه چيزی ازاکتاهبای ايرانيان را باقی گذاشته بود حتًم

   .رسيد ما میبە
د، فرمان اَرَدَشير بابکان بازتدوين کردن بەيارانش َسر و دست اوستا را َتنکە   آنپس از

هر دسته از مؤبدان خبشهائی از اوستا را ازبر کنند تا کل منت اوستا در  کە اَرَدَشير مقرر کرد
 در های دراز سدهطی  در کە در اثر حتولیزمان  در آنکە   چون.های مغان حمفوظ مباند سينه

ازبر کردن زبان رايج مردم ايران نبود، و ) زبان آريايی(زبان ايرانی پديد آمده بود، زبان اوستا 
۔ َحَسبِ موضوع به۔را  منظور حفظ کردن مهۀ اوستا آن بەآن نيز برای مؤبدان دشوار بود،

ئی از مؤبدان   بەدستهتقسيم کردند و حفظ هر َنَسک را) عربی، نسخه به(چندين َنَسک بە
   ١.ئی از مؤبدان حمفوظ مباند های جمموعه ترتيب مهۀ اوستا در سينه اين بە تاسپردند

   :چنين نوشته است  ساسانیزماِن دربارۀ اوستای تدوين شده در مسعودی
 از حروف الفبا وجود مشارالفبای اين کتاب شصت حرف است، و در هيچ زبانی اين 
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را نتواند آورد و کسی ژرفای  کسی شبيه آن کە بانی آوردز   بەزرتشت اين کتاب را… ندارد
خط زر نوشت، و  بەبرگدوازده هزار او اين کتاب را در … را درک نتواند کرد مراد آن

شاهان تا زمان . شامل َوعد و َوعيد و امر و هنی و موضوعات ديگر از شرائع و عبادات بود
. کردند  بر اساس اين کتاب عمل می)داريوش سوم(اسکندر و کشته شدن دارا پور دارا 
   ١.آتش سپرده سوزاند بەسپس اسکندر نسکهای اين کتاب را

 را در ميان باورن زبان اوستا در زمان اَرَدَشير بابکان برای مؤبدان اين دشوارفهم بود  
از غيب بر دلِ زرتشت  کە کالمی استکە   بلزبان اوستا نه زبان مردم دنيا کە  پديد آوردآنان

مهه کس در زمرۀ حمرمات  بەبر اساس مهين عقيده، آموزش زبان اوستا. فرود آمده بوده است
انتشار اين عقيده در ميان . کردند مغان و پاکان تدريس می بەد و فقطش  میمشردهو گناهان 

باور آهنا عاملان حقيقی کالم زرتشت و  کە بەعوام برای حافظان اوستا، کە عوام سبب شد
های آهنا را حکم  رفتند، احترام خاصی قائل شوند و گفته مشار می بەحافظان علوم دين و پاکان

   .خدا تلقی کنند
 کرد و جرائم و جنايات اساس قوانين مدنی و جزايی را تعاليم دينی معين می  کەاز آجنا

ال دستگاه قضايی نيز شد، دستگاه مؤبدان در عين ح مثابۀ ختطی از احکام شرعی تلقی میبە
قضاوت در . مؤبد بود دستگاه قضايی کشور در دست مؤبدانرياست دستگاه دينی و . بود

 حسب مراتبشان در مقامهای خمتلِف کە بە بوددان و هيربدانمؤبشهرها و روستاها در اختيار 
اساس  کە رفتند، مشار می بەمؤبدانْ مراجع فتواهای قضايی. کردند قضايی اجنام وظيفه می

   .داد تشکيل می) َنّص کتاب: يعنی(را احکام فقهی مندرج در اوستا  آن
باالترين مقام : تبی بوداَرَدَشير تشکيل داد دارای مرا کە ئی گونه بەدستگاه فقاهتی

شد؛ پس از او مؤبدان  منايندۀ شاهنشاه مشرده می کە فقاهتی در هر استان مؤبدان مؤبد بود
اينها عالوه بر . احکام شرعی آشنا بودند بەشتند وحتصيالت عاليۀ دينی دا کە يعنی فقهائی

 قضايی را نيز تدريس متون دينی در مدارس و توليت امور دينی در جامعه رياست دستگاههای
وظيفۀ . مرتبۀ مؤبدی نرسيده بودند بەهنوز کە پس از آن هيربدان بودند. در اختيار داشتند

منازی و رهربی مؤمنان در مراسم عبادی و نيايشها و قربانيها، و  هيربدان ادارۀ آذرگاه، پيش
   . بود، و نيز سواد آموزاندن بەنوباوگاننيز قضاوت و داوری در مرافعات مدنی و جزايی

خود او  کە مانند را تشکيل داد  اَرَدَشير بابکان يک حوزۀ منسجم فقاهتی هرمگونه، اين
اين هرم پس . پس از او مؤبدان مؤبد در رأس اين هرم قرار داشت. گرفت در نوک آن قرار می
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ت مؤبدان مؤبد خنس: اين شکل بود۔ بە ساسانیشاهنشاهیو تا واپسين روزگار ۔از اَرَدَشير 
عنوان علمای دين و  بە در رأس هرم؛ دوم مؤبدانواهای شرعی و قضايیوان مرجع فتبەعن

  . تر در قاعدۀ هرم پايه عنوان فقهای دون بەمفتيان بزرگ کشور در کمر هرم؛ و سوم هيربدان
در هر روستا يک مؤبد .  دينی در سراسر کشور پراکنده بودند گستردۀعناصر اين دستگاِه
 يک آذرگاِه روستايی وجود داشت و کار نشرِ دين و امامت و قضاوت و حملی و مشاری هيربد و

 اين دستگاِه دينی چنان بود. امر نکاح و طالق و تقسيم ميراث در دست مؤبدان و هيربدان بود
مهۀ زوايای زندگی روزمرۀ مردم را در شهر و روستا زير نظر داشت و با احکام فقهی خويش کە 

  يک سلسله قواعد و آداب شرعی درآورد و مهگان را موظفرفتار روزمرۀ مردم را حتت
ترين  حتی در هنانی کە احکامِ اخالقیِ برآمده از تعاليم ديْن چنان بود. اطاعت از آهنا ساختبە

ش وقتی در ن کە مرد نبايد با زکرد  مقرر میکە مثالً چنانزوايای زندگی فردی نيز نفوذ داشت؛ 
حسب احکام شرعی معصيت داشت مرد و زن  بەن اين کاربستر شود؛ و چو حال حيض است هم

را جائز  دادند و ختطی از آن آن پابندی نشان می بەشان نيز نسبت گاههای خصوصی در خواب
   .دانستند منی

 در پنج روزانهمنازهای : رده شدفرمان اَرَدَشير حتت نظم و قاعده درآو بەمراسم عبادی
  مقرر گرديد و ضوابطی برای تشويق مردمگاه۔ شبان، و گاه شامبامداد، پيشين، پسين، ۔نوبت 

مجله  از آن کە احتراز از حمرمات شرعی وضع شد بەمنازگذاری و برای واداشنت مردمبە
اين احکام نيز در . منظور توبه و تطهيرآهنا از خطا و گناه بود بە افراد خطاکارمالیِکيفرهای 

در  کە حکم شرع موظف بود بەشد  میمرتکب گناهیکسی کە . شدکتاب ونديداد تدوين 
بەآذرگاه  فّارۀ مالی و برای خبشوده شدن گناهانش کَه مؤبد حضور يابد و توبه کندگا پيش

گاه مرتکب هيچ گناهی نشود و  پس هيچ از آن کە ، و با خدای خويش عهد کندتقديم دارد
وبه و خودداری از  تاثر روانیِکە   آندر چنين موردی، برای. مهواره نيکوکاری پيشه کند

 ئی متناسب با گناهش تقديمِ کار کفاره اين گناه کە کرد معصيت شديدتر باشد، مؤبد مقرر می
 ١.شد  می ناميدهنيرنگداد کە  کار يک هديۀ رمزی می  بەگناهپس از آن مؤبد. آذرگاه کند

ل را برای بايست اين گ کار می شاش گاو بود و گناه بەنيرنگ در بيشتر موارد گل ُرس آميخته
ماهنای بسيار دور تاريخ ز  بەشايد رسم نيرنگ. شيوۀ خاصی بر تن مبالد بەتطهير شدن از گناه

                                                 
پيران طريقت و متوليان . هنوز هم در بسياری از مناطق ايران با مهين نام وجود دارد» نيرنگ«. 1

اين گل را . دهند گنبدها مهيشه مقداری گل رس آماده دارند و بەمراجعه کنندگانشان نيرنگ می
  ا آهنا را متربک کنندند تبسا مادربزرگها برگردن، مچ دست و پا، و بر پيشانی کودکان می
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 کە سبب خاصيت ضدعفونی کردنش بود بەگشت، و استفاده از شاش گاو در نيرنگ برمی
 در ضد عفونی کردن خراشهای پوستی و الًمانسبت زيادی از آمونياک را درخود دارد و احت

شکل يکی  بەسبب مهين خاصيت شفاخبشی بعدها بەدر زمانی مرسوم شده بوده، وجراحتها 
  دينیآئينهایگرفته و بتدريج شکل خبشی از  از آداب دينی درآمده مورد استفاده قرار می

   .خود گرفته بوده استبە
منظور پرورش  بە کشورگر حکومتکودکان و نوجواناِن خانداهنای  بە دادنبرای آموزش

زبان تدريس .  نيز مدارسی در سراسر کشور تأسيس شدهای دولتی دستگاهکارمنداِندبيران و 
از نويسۀ آرامی گرفته شده بود اساسش  کە اخلطی در مدارس کشور زبان هپلوی بود و با رسم

تا آخرين روزگار دولت ساسانی، زبان هپلوی زبان رمسی دستگاه دولتی و دينی . شد حترير می
) الفباء/ نويسه(ايرانيان هفت گونه دبيره  کە نوشتهنقل از ابن ُمقَفَّع  بەنديم ابن. کشور ماند

 ويژۀ نوشنتَِدبيَره،  دين) ۱: قرار زير است بەآورده استنديم  ابن کە هائی انواع دبيره. داشتند
 حرف داشته و صداها و اشارات را حتی صدای جريان آب و ۳۶۵ کە َدبيَره ويس) ۲متون دينی؛ 
سيلۀ آن اجنام و  بەمکاتبات شهرياران کە دبيره شاه) ۳اند؛  نگاشته  چشم با آن میاشارات پلک

 ۲۸ کە ِکشتگ) ۵ تأليف کتاهبای عادی بوده؛ ويژۀ حرف داشته و ۳۳ کە دبيره نامه) ۴شده؛  می
) ۶های مدنی بوده است؛ جات و قرارداد  اسناد رمسی از قبيل قبالهويژۀحرف داشته و 

رازشهری کە ) ۷اند؛  نوشته فی را با آن میرف داشته و متون طبی و فلس ح۲۸ کە ِکشتگ نيم
   ١. حرف داشته است۲۴های حمرمانۀ رمسی بوده و   نوشنت نامهبرای

اوستا را با آن نگاشته بودند، و دارای  کە ئی بود نويسه» دين دبيره« کە نوشتهمسعودی 
اين خطی  کە نوشته، و بردهنام » رهدبي گشن« از نيز.  شکل متمايز بود۶۰ حرف و صوت با ۶۰

 کە آواهائی مهۀ اقوام جهان و مهۀ سخنِ شکل متمايز، و ۱۶۰ حرف و صوت با ۱۶۰بود دارای 
در ميان  کە افزودهو . شد با آن نوشت شنود ازمجله آواهای جانوران و پرندگان را می گوش می

 دارای حرف و  ايرانيانوتا خِطاندازۀ اين د کە بەکدام از اقوام جهانْ خطی وجود ندارد هيچ
   ٢.صوت باشد

در دوران شاهنشاهی پارتی  کە دهد  نشان می۔نوبۀ خود به۔ها  مهين متعدد بودن دبيره
ئی ابداع کرده بوده اند؛ در زمان ساسانی نيز  مردمِ هر منطقه از کشور برای خودشان نويسۀ ويژه

. رفته است کار می بەبرای منظور خاصیها رواج داشته، ولی هرکدام از آهنا  مهۀ اين نويسه
                                                 

  .۲۵۔ ۲۳/ ۱ الفهرست ابن نديم، .١
 .۹۶التنبيه واالشراف، . 2



۶۸۷ ساسانی شاهنشاهی

ها بوده تا اوايل خالفت عباسی وجود داشته، و مورد استفادۀ  اين نويسه کە بەبرخی از تأليفاتی
. بان عربی ترمجه شده استز   بەها قرار گرفته و بسياری از آهنا مؤلفاِن دوزبانۀ ايرانی در ترمجه

وری و مسعودی و طربی  وری و ابوحنيفه دين به دينهای ابن ُمقَفَّع و جاحظ و ابن قتي نوشتهدر 
برای . ها تا امروز برای ما مانده است ئی از اين ترمجه های گزيده و ابوريحان بيرونی پاره

های دوم و  در سده) زبان هپلویِ دوران عباسی(بان نوترِ ايرانی ز  بە متنهای اوستايیبازنويسیِ
ويژه نيمی از  به۔چندين منونه از آهنا  کە ه است،سوم هجری نيز از مهين متون استفاده شد

خبش بزرگی از تأليفات کە   اينيکی از علتهای.  تا امروز برجا است۔کرد کتاب بزرگ دين
  بەخبشی از آهنا کە  نيز مهين بوده استما نرسيده بەدر محلۀ عرب نابود نشد کە زمان ساسانی

کلی متروک مانده بوده و برای ايرانيان  بەسیتا دوران عبا کە هائی نگارش يافته بوده نويسه
ه مهاهنا بوده کە بەنويسۀ در دوران عباسی ترمجه شدچە کە   آنلذا بيشترينۀ. ناآشنا بوده است

   .هپلوی بوده استفهمِ   و مههرمسی
های اساسی دين مزداَيسَنە بود و بزم شادی و ساز و آواز و  شادزيستی از پايه کە از آجنا

، اَرَدَشير بابکان در بودباعث خشنودی خدا  کە شد لۀ کارهای نيکی مشرده می از مجُخنيا
 وزدو رو  روزِ هفته برای کشورداری و کار و فعاليت باشد پنج کە وضع کرد مقرر منود کە ترتيباتی

  . گذرانی برای بزمِ شادی و خوش
  بەو روزش راد کە بندی از روزهای هفته اين تقسيم کە توانيم بگوئيم ما بەيقين منی

اَرَدَشير بابکان خامنشی و پارتی بوده يا شادزيستی و جشن اختصاص داد بازماندۀ دوران ه
کە ريشه در دوران هخامنشی داشته و مهچنان برای ايرانيان مانده  ؛ ولی اينابداع کرده است

است را تبديل بەحکمِ شرعی و رمسی و مهگانی کرده  گاه کە اردشير بابکان آن بوده تا آن
برای ما مانده است » آذيَنگ«شده اکنون فقط نامِ  از اين رسمِ دينی. رسد خردپذير بەنظر می

گوئيم؛ ولی ديگر نه روز آذين و زيوربندیِ » آدينه«مان  کە روز آخرِ هفته است و بەگويشِ کنونی
  . کە روز عبادِت اسالمی است تن و جشنِ شادی بل

   ابکاناصالحات سياسی اجتماعی اَردَشَير ب

اَرَدَشير بابکان تشکيل داد شکل ديگری از مهان نظامی  کە ئی اجتماعی نظامی سياسی
عنوان رئيس دولت در رأس هرم  بەشاهنشاه ساسانی. در زمان هخامنشی سريان داشتبود کە 

مثابۀ ستون  بەهفت خاندان بزرگ کشور. گرفت، و مقام او موروثی بود قدرت سياسی قرار می
ان کشور از ميان دار فرمانان و افسران بلندپايه و وزرا و دار سپهرفتند و  مشار میە بفقرات دولت
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 و در پادشاهيهای دوران پارتی نيز ميراث رسيده بەاين نظام از دوران هخامنشی. اينها بودند
نام سران . در زمان داريوش بزرگ حاکميت کشور در دست هفت خاندان بود.  بودسريان يافته

، و خاندان هفتم خاندان  استۀ بغستان آوردهنبشت سنگا داريوش بزرگ در شش خاندان ر
 ١.طربی نام برخی از خانداهنای بزرگ عهد ساسانی را آورده است. هخامنشی بوده است

کارن در ماه . اند خانداهنای کارن، مهران، سورن، و اسپنديار در متون امروزی قابل شناسايی
.  داشتحاکميتو اسپنديار در ری ) سيستان(جستان ، سورن در س)غرب ايران(هناوند 

. خاندان سوخرا نيز در عهد ساسانی از خانداهنای متنفذ بود و خود از کارن متفرع شده بود
 عهد دار ناماز اسپنديار منشعب شده بود نيز يکی از خانداهنای  کە خاندان سپهبد در مازندران

در جمموعشان هفت خاندان  کە اسانی خاندان سبعالوهاين شش خاندان . ساسانی است
کردند و در حکم پدران ملت بزرگ  شايستگی اداره می بەبودند، کشور را در دوران ساسانی

در جمموعشان  کە  بودندقومِ ايرانیاينها در حقيقت خويش از هفت تيرۀ بزرگ . ايران بودند
   .ندآنان وابسته بود بەاقومِ ايرانیمهۀ 

اينها هرکدامشان چند  کە شود منظور آن نيست هنا سخن گفته میدر اينجا وقتی از خاندا
خودشان اختصاص داده  بەقدرت را قبضه کرده امتيازاتش را کە خانوادۀ زورمند بودند

 کهنِ يک خبش از ايران و منايندۀ خبش گر حکومتهرکدام از اينها خاندان کە   بلبودند؛
ز کشور اسکان داشتند و آن خبش را اداره در خبش مشخصی ا کە  بودندی ايرانقوم از بزرگی

سازی،  سازی، پل ، جاده)قَنات(کََهن چون ايجاد مهاملنفعه  کردند، و کارها و خدمتهای عام می
های آبياری، ساخنت مدارس  رو، حفظ و تعمير شبکه های کاروان سر جاده سرا بر ايجاد کاروان

   .دادند  در منطقۀ خودشان اجنام میگاهها و اموری از اين قبيل و بيمارستاهنا و درمان
نشی برجا مانده از دوران هخام کە ترين وزير در دولت ساسانی مهان لقبی داشت بزرگ

طربی . ناميدند  میهزاربندگعهد ساسانی ، و در هزارپتاين وزير را در عهد هخامنشی . ودب
وزرا از  کە رسد مینظر  بە٢.مهرنرسی وزير شاپور دوم بود و هزاربنده لقب داشت کە نوشته

 گرچە . بوددار فرمان بزرگمنصب رمسی اين وزير در زمان ساسانی . خاندان سلطنتی بودند
 مبسوطی در دست نيست ولی ما آگاهی در دوران ساسانی دار فرمان از اختيارات بزرگ

 کە  را با بازخوانی تشکيالت دولت عباسیدار فرمان توانيم اطالعاتی از اختيارات بزرگ می
 وزير در دولِت عباسی دار فرمان بزرگ. دست آوريم بەنسخۀ دوم شاهنشاهی ساسانی بود
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او داده بود توسط او اجنام  بەخليفه کە شد، مهۀ امور کشور براساس تفويضی ناميده می
، و عزل و نصب  سراسر خاک هپناور خالفت عباسیاِندار فرمانگرفت، عزل و نصب  می

در دوران . داد  خليفه اجنام میاجازه و تنفيِذالبته با  کە او بودختيار  ادهان ارتش در فرمان
 رئيس کل امور دربار نيز مهين وزير بود، و ۔تا پايان دوران برمکيان۔آغاز خالفت عباسی 

هر  کە ُمهر خالفت نيز در دست او قرار داشت، و جماز بود کە اختيارش چندان گسترده بود
.  و بەاطالعِ خليفه برسانده مهر خليفه را برپای آن بزندنام خليفه صادر کرد بە رافرمانی

   :دربارۀ منصب وزارت چنين نوشته استمسعودی 
کشد، امور دولت را استحکام  دوش می وزير بارهای دولت را بر کە گفتند ايرانيان می

رساند؛ نظام امر کشور و  سراجنام می بەسيلۀ تدبير و کاردانيشو  بەخبشد، امور مهم را می
 خزائن نگهباِن و شاهنشاه زبان گويای او. ل سلطنت و اهبت پادشاه از او استمجا

   ١.سلطنتی است
هرکدام از اين طبقات دارای  کە چهار طبقه تقسيم منود و مقرر کرد بەاَرَدَشير جامعه را  

 زماندر  کە ناپذيرترين طبقۀ اجتماعی نفوذ. وضعيت اجتماعی خاص خودش بوده باشد
ئی ابداع  حکم نفوذ کالمشان برای خودشان نظريه بەمغان. پديد آمد طبقۀ مغان بوداَرَدَشير 

 و منوچهرِ اساطيری بەشان از يک تبار ويژه بودند و تبارشان را برطبق آن مهه کە کرده بودند
دارند و  علم دين را زادَبرزاد دريافت می کە کردند رساندند، و چنين القا می قبيلۀ زرتشت می

پس از  کە آذربايجان و تپورستان تنها نقطه از ايران بود کە از آجنا. اند حکام شرعمفسران ا
 هخامنشی از ختريب سيستماتيک اسکندری رهيده بود، بقايائی از مغان شاهنشاهی ورافتادِن

آمدن اَرَدَشير بابکان اين مغان متوليان دين  با روی کار. زيستند در آذربايجان و طربستان می
 ، و از اين حلاظکردند میمنوچهر و زرتشت منتسب  بەشان را  شدند، و کل قبيلهرمسی کشور

بقايای قبيلۀ مغان تا يکی دو سده پس از . شدند مشرده می» ساداِت اهلِ بيت«تعبير امروزی بە
در دماوند حاکميت در دست پادشاهی کە  چناناسالم نيز در جاهائی از مشال ايران باقی بود؛ 

   .داشت و عرهبا او را َمصُمغان گفتند» ُمغان ستمهِ«لقب  کە بود
تاران  لفظ ارتش. با سلسله مراتبشان طبقۀ ديگر بودند) نيروهای مسلح (تاران ارتش

 کل ده فرمان. شد  تلفظ میيِشترَ رَتَەنشی بازمانده از دوران هخامنشی بود، و در دوران هخام
 نيز سپاهبَد ايرانشد، و بەاو  يده می نامساالر تاران ارتشتاران در زمان ساسانی  ارتش

ی ده فرمانبر سپاهيان حملی  کە در هر منطقه و استان نيز يک سپاهَبد وجود داشت. گفتند می
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سپاهَبد در زير فرمان  سپاهَبد بودند، و ايران سپاهبدان کشور در زير فرمان ايران. کرد می
 اين وظيفه را کە ان خود شاهنشاه بودتار  حقيقی کل ارتشده فرماننظر،  از اين. شاهنشاه بود

ارتش در زمان اَرَدَشير بابکان . تفويض کرده بود) عنوان وزير دفاع و جنگ به(ساالر  ارتشتانبە
 طبقاِت چهارگانۀ ايران مراتبِ تاران ازنظر سلسله ارتش کە و پس از او چنان امهيتی کسب کرد

   .گرفتند در مرتبۀ خنست و پيش از مغان قرار می
ان و کارمندان ديوانی و اداری و مالياتی مند دانشکردگان و  ، يعنی حتصيلدبيرانبقۀ ط

داران،  پزشکان، مهندسان، منشيان، حساب. دادند دولت، سومين طبقه را تشکيل می
 تنظيم اين طبقه نيز چنان بود. ران ماليات و آموزگاران از اين طبقه بودندمأموران آمار، مأمو

اين  بەتر پايه کسی از ميان طبقات دون کە افتاد  موروثی بود و کمتر اتفاق میاًتوظائفشان نسبکە 
   . قرار داشتدبيربد ايرانين طبقه يک وزير با منصب در رأس ا. مشاغل دست يابد

و اليه چند قشر  بەخود کە دادند تشکيل میرا طبقۀ چهارم  مردمِ کشورهای  بقيۀ اليه
های دستی بودند   صاحبان حرفهان وگر صنعتوران و  و پيشهيکی افزارمندان  :شدند تقسيم می

هوُتخشان شايد افزارمنداِن روستايی، و هَويتی شايد . شد  ناميده میهوتُخشان  وهُوَيتیکە 
يک . ی وجود نداردباره در کتاهبای تاريخی و ادبی توضيح  در اين١.ان بزرگ بودندگر صنعت

فراهم آوردن وسايل و . کرد  طبقه را تنظيم می امور اينساالر هوختشانوزير با منصبِ 
 وران قرار ها و در اختيار افزارمندان و پيشه ابزارهای الزم برای رشد و توسعۀ صنايع و حرفه

در سراسر از کارمندانش بر امور اين طبقه ئی  سيلۀ شبکهو  کە بەدادن آهنا برعهدۀ اين وزير بود
   .گرفتند نيز در درون اين طبقه قرار می) ، تاجرانبازرگانان (ازارَگانو. کشور نظارت داشت

يعنی ( نام داشت وَسْتْر۔اُوْشانتطبقه کشاورزان روستايی بودند کە دومين خبشِ اين 
نظارت .  بودوَسْتْر۔اُوْشانت ساالر بر امورش در دست وزيری با منصب  و نظارت٢)بذراَفشان

های آبياری و تشويق کشاورزی و اصالح  ه آبياری و ايجاد شبکهای کَهنبندها و  بر امور آب
سيلۀ شبکۀ گسترۀ کارمندانش بر و  بەاين وزير نيز. قبيل با او بود زمينهای باير و اموری از اين

عناصر  کە رو عموم ملت بودند از آن کە اين خبش. امور کشاورزیِ سراسر کشور نظارت داشت
   .حساب آورده شده بودند بە يک طبقه شوندجابەجاتوانستند در درون خودشان  هايش می اليه

                                                 
در زبان عربی بەکار برده شد و از راه زبان ) يعنی شغل مشخص(کە بعدها بەمهين معنا » يتاهو«. 1

 .است» هويتی«رانيان برگشت از مهين لفِظ عربی بەعنوان لفظ عربی بەاي
تلفظ » بذر«را بعدها عرهبا شود  گفته می» َوزر«هنوز هم در برخی از گويشهای ايرانی َوستر کە . 2

 .از راه عرهبا بەعنوان يک لفظ عربی بەايرانيان برگردانده شد» بذر«کردند و 
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اَرَدَشير بابکان ابداع کرد باالترين مرتبه ازآِن طبقۀ  کە در ترتيباتی کە نوشتهجاحظ 
گرفتند؛ دبيران و   قرار میتاران  از ارتشپستاران بود؛ مغان و هيربدان در مرتبۀ  ارتش

مين طبقه کشاورزان و شناسان در طبقۀ سوم بودند؛ و چهار کارمندان و پزشکان و کيهان
هيچ امری برای امور کشور و  کە گفت اَرَدَشير می. ان و امثال آهنا بودندگر صنعتوران و  پيشه

مرتبۀ  بەهم خبورد و بلندپايگان بەوضع اين طبقات چهارگانه کە بارتر از آن نيست ملت زيان
   ١. يابندمرتبۀ بلندپايگان انتقال بەپايگاه پايگان، و دون دون

طبقه دارای هويت   داد، هرسازماناَرَدَشير بابکان  کە در ترتيبات اجتماعیکە   آنرمنظو
  .  هرکدام تأسيس شده بود ادارۀ امورِه برای وزارختان و يک، بودمشخصو وظايف 

بان امروزی بيان ز  بەده توسط اَرَدَشير بابکان راش های تشکيل اگر خبواهيم وزارختانه
امور دينی، وزارِت آموزش و علوم، وزارِت جنگ و دفاع و امور وزارت : شود کنيم چنين می

   .)ياری آب (ریکا ها، وزارت کشاورزی و امور آب خارجه، وزارِت صنايع و حرفه
های  اليه کە بندیِ کارآمد از اقشار جامعه آن بود هدف اَرَدَشيربابکان از ايجاد اين تقسيم

 شاغل خمتلْف کارآزموده شوند و هبتر بتوانندهای ختصصی در م مثابۀ اليه بەخمتلف اجتماعی
بندی و تشکيل وزارختانۀ ويژه برای هر طبقه   از اين طبقهاويعنی منظور . کشور خدمت کنندبە

ريزی کند، و  ر برنامهمهۀ اقشار کشو بەهبترين وجهی برای خدمت بەهم دولت بتواند کە آن بود
 در و برادر از برادر، مشاغل خانوادگی راهم ختصصها در خانداهنا موروثی گردد و پسر از پ

 کارش نيکی بياموزد و هرکس در کارش از خربه و مهارت کافی برخوردار گردد و بازدهیِبە
 اجتماعی نوعی استثمار  سخن گفنت از طبقاِتشناسْی اگر امروز در جامعه. خبش باشد رضايت
ی بودن جامعه يک امر الزم و مفيد  ساسانی طبقاتزماِنکند، در جامعۀ  کشی را تداعی می و هبره
متوليان امور دينی بودند علوم دين را از  کە آهنا. برای توسعۀ کشور ضرورت داشت کە بود

اهل پيشه بودند  کە شدند؛ آهنا آموختند و خربه می پدران و بزرگانشان بودند می کە معلمانی
 کە سان بودند کارمندان اداری مهين بەگرفتند؛ ها را از استادان و پدران و برادران ياد می پيشه

 هبترين اشانگرفتند و در کاره پدران و بزرگانشان بودند می کە فنون اداری را از معلمانی
  رااشانه صورت موروثی جتربه بەان نيز دريک طبقۀ مشخصیگر صنعت. بازدهی را داشتند

 خود يا زمينهای کشاورزان نيز بر روی زمينهای. دادند نسلهای پس از خود انتقال میبە
کار و توليد  بەکردند و مهواره در اين مشاغل در ثبات کشت و زرع می) خدايان ِده(دهيگان 
 نظامی بودکە   بلاين نظام در حقيقتش نه يک نظام طبقاتی ناپسند و ظاملانه. دادند ادامه می

                                                 
 .۱۱۲۔ ۱۱۱کتاب التاج جاحظ، . 1
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ا برای مهۀ برای کشور سودمند بود؛ زيرا با باال بردن ختصصها ماهرترين نيروی کاری رکە 
. کشور هبترين سوددهی را داشته باشد در توسعۀ  کەتوانست کرد و می ها فراهم می زمينه

 در سدۀ چهارم ١»رسائل اخوان الصفا«نامۀ بزرِگ موسوم بە  دانشنويسندگان ايرانیِ دوزبانۀ 
لوم و مقرر کرده بود ع کە منظور اَرَدَشير بابکان کە اند نوشتهاين موضوع  بە در اشارههجری

 اعضای هر طبقه علوم و صنايع پدرانشان را کە ها موروثی شود آن بود صنايع در خانواده
 نياگانوقتی يک صنعتی را فرزندان از پدران و  کە امر آن بود و علت اين. درستی بياموزندبە

از بيگانگان  کە بياموزند مهارتشان در آن صنعت بسيار بيش از مهارت در صنعتی خواهد بود
حکم خدايی است و زرتشت در  کە ايرانيان پنداشتند کە حدی بود بەرواج اين رسم. موزندبيا

   ٢.کتابش مقرر داشته است
 ساسانی ادامه يافت شاهنشاهی عمر پاياِنتا  کە ضعیو  بەدستگاه قضايی ساسانی

 کل ناميدند، دادستاِن می) جمری قانون (دادوَرزقاضی را .  دست مؤبدان قرار داشت درًتاعمد
ناميدند، قاضیِ   میشهر دادورز ايالتها و استاهنا را قاضيانشد،   ناميده میايران دادورزکشور 

از دوران هخامنشی بازمانده بود، دولت بر  کە بنا بر سنتی.  نام داشتسپاه دادورزارتش 
دارای ترين مؤبدان و هيربداِن  دامن کرد؛ لذا قاضيان از ميان پاک ار میعدالت قاضی تأکيد بسي

 بنابر.  مرد بودنداقاضيان ساسانی عموًم. شدند  مهگانی تعيين مینامیِ تقوا و نيک شهرِت
دوران  کە مقام دادورز برسد بەتوانست کسی میاست، آمده ) سکادم نسک(در اوستا چە کە  آن

 دار و باجتربه دوره ديده  ساله را گذرانده باشد و در حمضر يک قاضی سابقه۱۵ تا ۱۲ آموزشیِ
 احکامِنشست دارای احاطۀ بسيار وسيعی بر  بر منصبِ دادورزی می کە رو کسی باشد؛ از اين

 شگردهای ضروری برای استبيان حقيقت در حين استماع دعاوی و صدور نيزشرعی و عرفی و 
  . حکم بود

؛ قانون مدون را گفتند می» داد«و در زمان ساسانی » دات«قانون را در زمان هخامنشی 
 يک دستگاه ويژه. ناميدند می» آئين نامه« را  مدونعۀ قوانينِو جممو» آئين« ساسانی در زمان

                                                 
آموختگاِن ايرانیِ   از دانشمشاریعقيدتی بود کە توسط  يان زيرزمينیِ فکریخوانُ الصَّفاء يک جرإ. 1

یِ يک دين فهدِف اينها معر. دوزبانۀ بصره در سدۀ چهارم هجری در مهان بصره بنياد هناده شد
نامی کە در سدۀ .  بەمنظور باالبردن معارف بشری و رشد دادن بەمتدن انسانی بوداگر خردگرا و علم

 رساله با نام رسائل اخوان ۵۱تأليف بزرگ اينها در . بود» باطنيان«ەاينها دادند  ب هجریپنجم
  .الصفاء برای ما بازمانده است

  .۲۸۱/ ۱ رسائل اخوان الصفا،. 2
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 و رياستش در مثابۀ وزارت بود ناظر بر امر صدور و تدوين و اجرای درسِت قوانين بود،کە بە
دستور  قاضيان کشور نيز وزيری با منصب رئيس کل.  بودبد آئيندست مؤبدی با منصب 

   .ترمجه کرد» وزير قوانينِ مهگانی «توان میرا » داد ر مههدستو«.  بودداد مهه
ئی  منونه کە  برانگيخت را نزد سران کشوربرخی از ترتيبات ابداعیِ اَرَدَشير خمالفتهائی

   :شاِه طربستان ديد اسپ گشن بەسر نتوان در پاسخِ هيربد ت از آن را می
در کشنت  کە تندرويهائی شاهنشاه و کيفردهيهایتو از  منايد در نظرِ بزرگ میچە   آناما… 

رو دست  پيشينيان از آن کە ، بداندکنند اقدامی میخالف رأی و امر او  کە بەکند کسانی می
ترک ادب منسوب نبودند، و هرکس  و نافرمانی بەخاليق کە از اين شيوه کوتاه داشتند

چون . کردند  منیکيفرها بە خويش مشغول بود، و با عصيانشان شاه را وادارپيشۀکار و بە
 بيرون شدند و حساب از ميان برخاست دولت دين و فرماِنفساد بسيار شد و مردم از 

  … آيد نهکيفرهای سخت پديد  بە جزیچنين ملک آبروی اين
کارهای خويش و بازداشنتِ آهنا از  بە شاهنشاه فرمود از مشغول گردانيدن مردمچە آن

زمين را  کە منزلۀ باران است بە جهانيان است، ورِ عالَم و نظام کاکارهای ديگرانْ، قوامِ
اگر او کيفرهای . روح افزايد کە ياری دهد، و باد کە )تابشِ خورشيد (زنده کند و آفتاب

در روزگار آينده ستوهنای دين و  کە دانيم و صالح؛ را زندگانی می کند ما آن  میسخت
   .تر خواهد شد سلطنت مستحکم

  هرئی رئيسی منصوب کرد و در کنار سرِ هر طبقه قدامات، برو شاهنشاه در کنار اين ا
رئيس يک ناظری تعيين منود تا آمار دقيق ايشان را داشته باشد، و در کنار ناظر يک 

 تا کودکان را از شتشان کَند و کاو کند، و معلمی گمابازرسی تعيين منود تا در امور اي
 خود فروآرامند، و معيشِت بەسازد تا در بزرگیها آشنا  ها و پيشه کودکی تعليم داده با حرفه

اند، و مربياِن سپاه را گماشت تا در  تذکير و تعليم مشغول بەمربيان و قاضيان را گماشت تا
 گونه ترتيب داد تا مجله اهل ممالک هر شهر و روستائی سربازان را آموزش دهند؛ و اين

   .آويزد نهی کار بزهبزه و  بەکار خود شروع کنند و کسی دستبە
هم آورد و هرکدام را در جايگاه خويش قرار  بەاز هم پاشيده بود کە شاهنشاه اين اعضاء را
 برای جهانيان بگشوده است مشغول خدای تعاىل کە صنعتی بەداد، تا هرکسی از مردم

 در روزگار گذشته کە  دری را برای جهانيان بگشوداو تقدير خدای تعاىل شود، و بر دسِت
   .خطور نکرده بودفکر کسی بە
 در يکی از اعضای طبقه اثر چە  کە چنانهرکدام از سران طبقات چهارگانه دستور داد بەو
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طبقۀ ديگر باشد امر او را بر شاهنشاه عرضه  بەشايستۀ انتقال کە  و خير بيابدرفت پيش
   …را صادر کند بدارد تا شاهنشاه حکم آن

شاهنشاه بدعتهای تازه و « کە کردی و گفتی خانداهنای بزرگ ياد  مراتبِديگر از ترتيبِ
خانه برآن استوار است، و  کە اند  ستون و شالودهناشناخت آورده، و خانداهنای بزرْگ

شاهنشاه برای باال بردن مراتب … ؛ بداند که» بنياد زايل شود خانه فروريزدچە چنان
ميان کە   اينست؛ و آنتا پيش از اين سابقه نداشته ا کە ايشان چنان اقداماتی اجنام داده

کار متايزی  درجات عموم مردم کشور ازنظر سواری و رخت و سرا و باغ و زن و خدمت
 های هر طبقه نيز تفاوت ايجاد کرد در مقام و منزلت و ظواهرِ پديد آورد؛ سپس ميان اليه

 و وسائل زندگی، تا هرکدام جايگاه خويش را نگاه دارد و مرتبۀ خويش را بشناسد، رخت
عوام با بزرگان در وسايل زيستی مشارکت نکنند، و برای هر دو طرف ازدواج از کە  نانچ

عموم را ممنوع کرد تا مراتب شرف  بەزادگان  بزرگيکديگر ممنوع باشد، و فروش امالِک
چون کسی از جهان برود و مال و ملک بگذارد  کە و فرمود… در خانداهنا برجا مباند
طبق سنت و بر َحْسبِ وصّيِت او آن مال و ملک را خبش کنند بر  مؤبدان را خرب کنند تا بر

  … بازماندگاِن او
 و فرزندخواندگان مشرده شوندزاده   بزرگزادگانْ فرزندخواندگاِن بزرگ کە و حکم کرد

   .توان ايراد گرفت نظرِ شرع و عقل منی و در اين امر، از. هزاد شاهشاهان هم 
شت و نيست کرد، ها برگرفت و بکُ کده ه آتشها را از آتششاهنشا« کە ياد کردیکە   آنديگر

اين سختی  بەاين حال کە ؛ بداند» هرگز کسی در دين نکرده استئی و چنين دليری
پس از دارا  کە چنان استکە   بل.خالف است بەتو را معلوم شده استچە   آننيست، و

فرماِن  بی کە ودکده ساخت، و آن مهه بدعت ب ملوِک طوايْف هريک برای خويش آتش
جايگاههای ديرينه  بەشاهنشاه اينها را باطل گردانيد، و آتشها را.  ديرينه هنادندشاهاِن

   .برگرداند
 معيشت و خرج کردِن بسيار منع کرده شاهنشاه مردم را از فراخیِ« کە نبشتیکە   آنديگر
 رخت در مردم در خورد و نوش و کە ؛ اين سنت را وضع کرده زيرا قصدش آن است»است

حِد ميانه باشند، و سپاهيان و جنگندگان را در خورد و نوش و رخت بر ديگران امتياز داد 
اند و خويشنت را در   کشور در جنگجان و مال و وابستگان خويش با دمشناِن بەزيرا اينها
 خويش و با ها و مشاغلِ ، و اينها در خانهکنند میوران و افزارمندان فدا   پيشهراه آسايشِ

 وران و افزارمندان بايد پيشه کە مهين سبب است بە.اند زن و فرزندان خويش آرام نشسته
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ه ايشان سالم کنند و مرتبۀ ايشان گا پيشدرجات و مراتبِ سپاهيان احترام بگذارند و در بە
در مراتب خويش مراعات حال آهنا را داشته باشند،  کە سپاهيان نيز بايد. را پاس بدارند
مند شوند؛ زيرا رعيت اگر درويش شود خزانۀ  مردْم درويش و حاجتکە  و چنان نشود

   .نفقه مانند و کشور از دست برود پادشاه خالی شود و سپاهيان بی
و . وران و افزارمندان نشوند پيشه بەزادگان را از ريخت و پاش منع کرد تا نيازمند و بزرگ

ر گنج دارد و يکی اندکی دارد اگر يکی هزا کە  ايشان را چنان تنظيم کردطرز زندگیِ
   ١.زندگانی بر سنت کنند و مهسان باشند

در علوم و بندی ختصصها  توانيم نظام طبقاتی اَرَدَشير بابکان را با تقسيم امروز می  
شناسانۀ نوين بر اين نظام  بنابر معيارهای جامعه کە ولی عيبی.  مقايسه کنيمها هنرها و پيشه

طبقۀ  بەئی يی از طبقهجابەجاسر راه افراد برای  بر کە يد و بندهائیبا قکە   آنشود گرفته می
 توانستند با پيوسنت می کە شد ديگر گذاشته بود، مانع از بروز خالقيتهای عناصر مستعدی می

توان قابل  اين امر را نيز برای دوران ساسانی می.  را بروز دهندهاشانطبقۀ ديگر استعدادبە
يافت و در آن  دها و خالقيتها در درون هرکدام از طبقات نضج میقبول دانست، زيرا استعدا

شد  راه عايد عموم کشور می از اين کە داد؛ و سودی طبقه هبترين بازدهی را برای کشور می
البته  . مسدود بودباالترطبقۀ  بەراه ورودشان کە رسيد استعدادهائی می کە بەبيشتر از زيانی بود

شد وضع او  تر يافت می پايه چە فرد بااستعدادی در طبقۀ دون ە چناندر مهين نامۀ تنسر ديديم ک
کرد بەحسب توانی کە در آن کس  ئی کە او صادر می نوشتند و با اجازه را بەشاهنشاه گزارش می

  .شد ديده شده بود بەيکی از طبقاِت باالتر ارتقاء داده می
را ) کارمندان اداری(بکان دبيرانْ اَرَدَشير با کە اند نوشتهَوری  مسعودی و ابن قتيبه دين

 را ستوهنای دين، سپاهيان را نگهبانان کشور، و کشاورزان را مؤبدانکنندگان کشور،  اداره
   ٢.ناميد آبادگران کشور می

عقل را «: گفت کرد و می اَرَدَشير بابکان تعليم و تَعلّم را تشويق می کە نوشتهابن قتيبه 
   ٣.»بايد با آموخنت تقويت کرد

تاران و دبيران و  پايه از ارتش اَرَدَشير بابکان چنان بر کارمندان بلند کە نوشتهجاحظ 
کردند وقتی در جملس او  های خودشان می در خانه کە هر کاری کە ديگران نظارت داشت
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۶۹۶ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

او  بەنيروهای غيبی کە پنداشتند مردم می کە داد؛ و چنان بود آهنا خرب می بەيافتند او حضور می
اش بر رفتار و کردار آهنا  توسط عوامل ويژه کە رو بود ولی اطالعات او از آن. هندد خرب می

 کە مهين سبب بود کە بەافزودهو . کرد تا بر امور رعيت آگاهی دقيق داشته باشد نظارت می
   ١. آوَردخشم بەرا وی کە مبادا کرداری ازآهنا سر بزند کە ير در بيم بودندمهگان از اَرَدَش

بەدين کە   چوناَرَدَشير بابکان تشکيل داد کە ده از نظامات و ترتيباتیدولِت برآم
، و بەدينهای  دوران هخامنشی و پارتی دولِت سکوالر نبودَمزداَيسَنە رمسيت داده بود مهاننِد

کە در فرهنِگ  حال، چون با اين. نگريست اقوام درون کشور شاهنشاهی با ديدۀ تساوی منی
نی در ميان اقوامِ پيروِ ادياِن ديگر مرسوم نشده بود، پيروان هر دينی از ايرانی تبليغ دينِ ايرا

 ماننددولت اَرَدَشير بابکان ولی . آزادی کامل و شامل در امور دين خودشان برخوردار بودند
 در امشخًص(رش مراکز فرهنگی و دينیِ اقوامِ غيرِ َمزداَيسن امنشْی برای گستخدولت ه

آهنا  بەپرداخت و برای ساخنت معابد و مراکزِ دينی هزينۀ مالی منی) رودان و خوزستان ميان
سنت فرهنگیِ تسامح و مدارای بازمانده از  کە گونه حال، مهان با اين. داد کمِک مالی منی

کرد، آزادی دينی برای مهۀ پيروان اديان غيرِ َمزداَيسن  روزگاران ديرينه در قوم ايرانی مقرر می
) سرزمينهای شرقیرودان و خوزستان، و بودائيان   َمندائيان ميانيهوديان و مسيحيان و(

پيروان اديان غير َمزداَيسن از حقوق مساوی با َمزداَيسنان برخوردار بودند و . شد مراعات می
های دولت کمک  استحکام پايه بەنوبۀ خود بە فعال داشتند؛ و ايندر مهۀ امور کشور شرکِت

 در ميان قومِ خوزی و مردم تشکيل شاهنشاهی ساسانیدر زمان  کە دين مسيح. کرد می
رودان و   از نظر شکل و حمتوا چندان تفاوتی با اديان کهن ميانکرد رودان جا باز می ميان

يافت شکل  جتلی می» مريم۔مسيح۔ايل«گانۀ  در سه کە خدای اين دين. خوزستان نداشت
آمسانیِ مسيح شکل ۔طنت زمينیسل. رودان بود ديگری از خدايان کهن اديان ديرينۀ ميان

نظارِت ابدی مسيح بر امور پيروانش در اين . ديگری از مهان سلطنتهای کهنِ اين سرزمين بود
کشيشان دربارۀ  کە تبليغاتی. رودان بود مردم ميان دنيا شکل ديگری از مهان باورهای کهنِ

با صدق دل و کە هرکە  ر آنبکردند، ادعای آهنا  رودان می معجزات و کرامات در ميان عوام ميان
داشته باشد درجا توسط مسيح و مريم برآورده خواهد  کە نيِت پاْک مسيحی شود هر حاجتی

ها و بينا  ها و افليج از شفا يافنتِ بيماراِن درحال مرگ يا هببود يافنت پيسه کە شد، داستاهنائی
در  کە دهآور نه رزن نازای بچهبان آمدِن گنگ مادرزاد و حامله شدِن پيز  بەشدن کورِ مادرزاد و

های  شد، حاضر شدن مريم يا مسيح در حلظه برکت مريم حامله می بەمسيحت بەحلظۀ ورود
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آهنا؛  بە در ميان زمين و آمسان و برکت دادنبودندتازه ايمان آورده  کە خاصی در برابر مردمی
ئی در  رت بسيار گستردهصو۔ بەکه تا امروز در کتاهبا مانده است۔های مشابه اينها  و افسانه

گراِن  تبليغ. کشاند مسيحيت می بەيافت و آهنا را تبار انتشار می تبار و خوزی ميان عوامِ آرامی
مهين  بەنام يحيا بودند نيز بەمهزماِن مسيح پيروان يک پيامرب ديگرِ کە )صاّبين(دينِ َمندايی 

 رودان و خوزستان را يانکردند و خبشی از مردم م ها برای دين خودشان تبليغ می شيوه
درنتيجه مردم اين دو نقطه از سرزمينهای زيرِ سلطۀ شاهنشاهی . کردند خودشان جلب میبە

آور  سوی مسيحيت روی بە اديان کهن خويش را فروهنادهمهراه با گذشِت زمانْساسانی 
ار بود، و گونه آزادی برخورد رودان و خوزستان از مهه فعاليتهای مهۀ اينها در ميان. شدند می

 واکنشی نشان  زيرِ سلطۀ خويش هيچدمِدولت ايران در برابر مسيحی شدن و َمندايی شدِن مر
خاطر ايجاد وحدِت کامل  گرچە بە،اَرَدَشير بابکان تشکيل داده بود کە داد؛ زيرا در نظامی منی

 مذهب و  ولی آزادی انتخاب دين و،شد  تأکيد میەدر ميان ايرانيان بر تقويت دين مزداَيسَن
ها مترکز  َمندايی. شد میطور کامل مراعات  بەاجنام مراسم دينی برای اقوام غير ايرانی نيز

آخرين شهرهای بزرگ مرزی ايران با امپراتوری  کە شان در دو شهر َنصيَبين و حران بود عمده
انده يا يونانيان پس از اسکندر اين دو شهر را برای خودشان گرفته و مردمشان را تار. بودروم 

تبارها  در زمان تشکيل شاهنشاهی ساسانی عمدۀ مجعيت اين دو شهر را يونانی. کشته بودند
 َمندايی شده و برای خودشان دارای تشکيالت و  اين زمان تاااينها عموًم. دادند تشکيل می

ژرفی های  پرستیِ بابلی با مايه نوعی دين َمندايی برآمده از دين کهنِ اختران کە مدارسی بودند
   .کرد از عرفاِن اشراقیِ ايرانی را ارائه می

اه ر  بە اَرَدَشير بابکانفرماِن کە بەهنضت بازتأليف و تأليف متون دينی و تاريخی و ادبی
اکنون «: گويد می کە طربستان مورد اشاره قرار گرفته است آجناشاه  بەسر افتاد در نامۀ تن

 خاصه دين.  و ديوارها، تا برای آيندگان مباندسنگها نويسند و بعضی بر بعضی بر دفترها می
 کە مهين نامه» نگاه توان داشت؟ چەگونه را پايان نيست اگر نوشته نگردد تا پاياِن دنيا آنکە 

در زمان  کە بوده» نامه خدای«نام  بەئی از چند صفحۀ يک کتاب تاريخی خبش خمتصرشده
عربی  بە)ابن ُمقَفَّع بەمعروف( دادوَيە ورِپاَرَدَشير بابکان تأليف شده بوده و بعدها روزبه 

شيوۀ  بە تاريخ ايران در زمان اَرَدَشير بابکانبازنويسیِهنضت  کە دهد ترمجه کرده، نشان می
 بر گزارش رخدادها تأکيد داشته ًتااين شيوۀ تأليف ُعمَد.  استشدهزمان هخامنشی آغاز 

هائی از آهنا را مؤلفان  ليف شد، و پارهپس از اَرَدَشير بابکان تأ کە هائی نامه خدای. است
َوری و طربی و مسعودی و محزه  مسلمان از قبيل جاحظ و يعقوبی و ابن قتيبه و ابوحنيفه دين
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اند، مهين شيوۀ نگارش را  اصفهانی و بيرونی و ابن نديم و ديگران برای ما حمفوظ داشته
کان نيز در کتابی گردآوری شد کە  کتبی اَرَدَشير بابهای نامه فرمانجمموعۀ . ادامه دادند

در زمان ديگر شاهان ساسانی از مهين شيوه پيروی شد؛ و در هر زمانی . شد  ناميده مینامه تاج
ران اوليۀ خالفت  ايرانيان دوزبانۀ دودر تأليفات تاريخی و ادبیِ. شدنامه افزوده  بر منت تاج
های  ابن قتيبه ترمجه» عيون االخبار«تأليف جاحظ، و کتاب » تاجالکتاب «در ويژه  عباسی، بە

هائی از اين  توان پاره در شاهنامه فردوسی نيز می. نامه برای ما مانده است هائی از تاج پاره
اَرَدَشير بابکان برای کشورداری و امور جنگ و صلح  کە رهنمودهای قانونی. کتاب را ديد

نامه نيز در دوران بعدی بر متنش  آئين. شد گردآوری نامه آئين بەنام وضع کرد نيز در کتابی
 و ، سپس در اوائل خالفت عباسی توسط ابن ُمقَفَّعگرديدکتاب بزرگی تبديل  بەافزوده شده

. نگار قرار گرفت  و مورد استفادۀ مؤلفان عربیشد ترمجه برخی ديگر از ايرانياِن دو زبانه
يبه و ديگران برای ما حمفوظ شدۀ اين کتاب نيز توسط جاحظ و ابن قت هائی از منت ترمجه پاره

کدام از اين کتاهبا برای ما منانده است، و  های عربیِ هيچ نه منت هپلوی و نه ترمجه. مانده است
   . آهنا از راه تأليفاِت تاريخی و ادبیِ دوران خالفِت عباسی استمان دربارۀ آگاهی

شهرهای  کتاب دربار و شاهنشاه از اوضاع سراسر کشور خرب داشته باشدکە   آنبرای

 و سراها و پلها و مجعيت شهرها ها و کاوران وضعيت راهها و جاده کە  تأليف شدايرانشهر
ق خمتلف کشور را شرح  و حتی وضع آب و هوا و حمصوالت کشاورزی و صنعتی مناطروستاها

 در دوران ساسانی ادامه يافت، سپس در دوران عباسی  کتابتکرار تأليف مشابه اين. داد می
مَسالِک و ئی کە نام مورد پيروی قرار گرفت و کتاهباتوسِط ايرانيان دو زبانه ن شيوه مهي

. تا امروز برای ما مانده است کە بعد تأليف شد بە بر خود دارند از زمان برمکيانمَمالک
منونۀ خمتصری از چنين کتابی  کە توانند بان عربی آشنايی ندارند میز  کە بەخوانانی پارسی

   .ببينند) فارسنامۀ ابن بلخی بەمعروف( تأليف دبير بلخی نامه پارس دوم کتابرا در خبش 
  
  



 

   ايران شکوه  احيای۔شاپور اول

   .سلطنت رسيد بەشاهپورِ اَردَشَير درگذشت و پس از او ۲۴۰اَرَدَشير بابکان در سال 
عهد معرفی   آيد اَرَدَشير تا اواخر عمرش ولیِ شاه طربستان برمی بەسر خ تناز پاسکە  چنان

اين پندار را پديد اند؛ و  گرفته  می ُخردهتوجهی بر او نکرده بوده؛ و بزرگان برای اين بی
 تبارِ اردشيرِ بابکان است کە از تبارِ اردشيرِ هبمن و هم  با ادعای اين طربستانشاِه کە آوَرد می

   :آمده استان چنين شاه طربست بەسر در پاسخ تن.  استههوای جانشينیِ اَرَدَشير در سر داشت
کند  عهدی بعِد خويش معين منی ولیِکە   آنمانع آمد از چە شاهنشاه را«کە   آنسؤال ديگر
پس از او  کە در اين امر از َمفَسدۀ آن شخصِ منصوب کە بداند: جواب» هند؟ و نام منی

شه و اندي بەکس با مهۀ اهل جهان اگر پديد آرد و نام هند، آن کە خواهد بود انديشه کرد
عهْد خويشنت را شاه  و نيز ولی. اگر کسی از او دوری گزيند او بر وی کينه ورزد. فکر باشد

و …  او سرد گردد شاهنشاه از مهرِ شاهنشاه باشد و دلِ مرِگپندارد و منتظر و مترصِد
   .عهد نکرد شاهنشاه اين را سنت ننهاد و کسی را پس از خويش ولی

با اَُمناء و اصحابِ تدبير مشورت رود در اين باب تا  کە دواجب کن« کە نبشتیکە   آنديگر
باره خودش  شاهنشاه در اين کە ما چنان خواستيم کە ، بداند»عهدی معين گردانند ولی

 سخن و اشاره کسی را معين نکند، بەتصميم بگيرد و با هيچ خملوقی مشورت نکند و
: مورد اعتمادی سپاردشخصيت  بەيک را خِط خويش و هر بەسه نسخه بنويسدکە  بل

تا چون . سپهبِد سپهبدان بەکالنترِ دبيران، و سومی بەکالنترِ مؤبدان، ديگری بەيکی
ها  شاهنشاه از جهان برود مؤبدان و اين دو کس با هم مجع شوند و رأی زنند و ُمهر از نبشته

   .کدام فرزند قرار خواهد گرفت بەی اين سه کسأ کە ربرگيرند، تا بنگرند
  از اَرَدَشير پور اسفنديار استمرا با شاهنشاْه خويشی و پيوستگی« کە منودیکە  ن آديگر

تر از  هنظرِ من بلندپاي  آخرين دراين اَرَدَشيرِ کە تو آن است بە من جوابِ،»هبمن خوانندکە 
  مرا بپذيری ومرتبۀ خويش نگاه داری و نصيحِت کە تو بايد…  خنستين استآن اَرَدَشيرِ

   ١…یخدمت شتاببە
تدبير و  بە سال۱۴مدت  به«: گويد  اقدامات اَرَدَشير میدربارۀ کە سر از يک مجلۀ نامۀ تن
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اينجا رسانيده، در مجلۀ بياباهنا آهبا روان گردانيده، و شهرها بنياد هناده، و  بەنيرو و کاردانی
 پيش از دکیان بەاين نامه مربوط کە شود معلوم می» روستاها پديد آورده، و راهها ايجاد کرده

سال ۱۵ يا ۱۴نگاران سنتْی دوران شاهنشاهیِ اَرَدَشير را  درگذشِت اَرَدَشير است؛ زيرا تاريخ
اگر بود  کە پسر اَرَدَشير باشد در ميان نيست؛کسی کە  هيچ سخنی از  اين زمانتا. اند نوشته
   .آمد پيش منیبە جانشينیِ او سرِ مهه جمادله بر اين بەنيازی

    اَردَشَير بود؟آيا شاپور پسرِ

شاهپورِ اَرَدَشير از دختر اردوان پنجم بود و در آغاز  کە گويد  ساسانی میروايات سنتیِ
  در اردشيرشاهپور کە دهد درعين حال يک روايت نشان می. دنيا آمده بود بەسلطنت اَرَدَشير

 و در نربد رافتادن سلطنت پارتيان در سنين جوانی بودهوآغاز سلطنت اَرَدَشير و پيش از 
   ١.اَرَدَشير بر اردوان پنجم پيروز شد شرکت داشته است کە معروف هرمزگان

 دختر اردوان پنجم بوده يانه، اثبات و نفی آن ا۔واقًع۔آيا مادرِ شاپورِ اَرَدَشير کە  اين
 سینگاراِن ما پس از اَرَدَشير جز شاهپورِ اَرَدَشير را ک تاريخکە   آنمسلم استچە   آن.دشوار است

؛ اند نام داشته نيز گزارشها خاموش چە شاهپورِ اَرَدَشيرکە   اين٢.اند نام پسر اَرَدَشير نشناختهبە
   .صفت است و نام نيست) زاده شاه/ يعنی پسرِ شاه(» پور شاه«زيرا 

اين گمان  بەکنيم  بازخوانی میهنادهما وقتی مهۀ روايتها دربارۀ شاپور اول را در کنار هم 
خودش منسوب  بە»شاهپورِ اَرَدَشير«شايد اَرَدَشير پسر نداشته، و اين پسر را با لقب   کەافتيم می

ير گفتيم پيش از اَرَدَش کە شايد او پسرِ مهان برادرِ اَرَدَشير بوده. استعهِد خويش کرده  و ولی
  اواين پسرِ خواسته با انتساب فرزند بوده  کە بی اَرَدَشيرو ؛برای مدِت کوتاهی شاه پارس شد

   .خودش سلطنت را در نسل خودش تثبيت کند نه نسل برادرشبە
 ەک۔ او را اَرَدَشير پس از کشنت اردوان پنجم دختر کە گويد روايت سنتی ساسانی می

 متوجه زمانینی گرفت، و ز  ۔ بە اردوان معرفی کرده بودکاخِ زنان کاراِن خودش را از خدمت
.  کە زن قصِد زهر دادن بەاو و کشنتِ او کرده بودستدختر اردوان اکە   بلکار نه خدمت کە شد

هيربد ابرسام وقتی او را حتويل گرفته . کند  اشا بەهيربد ابرسام سپرد تا اعدام او رپس اردشير
 او را در خانۀ ۔خربِ اَرَدَشير بی۔ابرسام . از اَرَدَشير آبسنت است کە او گفت بەبا خود برد دختر

و هنانی در خانۀ  ناميد) پسرِ شاه(ابرسام او را شاهپور . را زائيداش  خودش نگاه داشت تا بچه
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۷۰۱ ساسانی شاهنشاهی

جهان را گرفته است  کە اَرَدَشير در اواخر عمرش نزد ابرسام درِد دل کرد. خودش پرورش داد
دختر اردوان زنده است و در  کە او خرب داد بەابرسام. ولی پسری ندارد تا جانشينش شود

ام و در   بوده سپس پسری زائيده و من نامش را شاهپور گذاشتهاو سپرده شده آبسنت کە بەروز آن
   ١. آوردنزد اَرَدَشير بەو او را. ام خانۀ خويش پرورده

 پيرمردی کە شاه جهرم کە نوشتهاو . تفصيل آورده است بەاين داستان را فردوسی نيز
 او در جنِگ. وداو پيوسته ب بە در آغاز قيام اَرَدَشير با سپاهيان جهرم٢،نام سباک بودبە

 دختر اردوان را کە اَرَدَشير پيشنهاد کرد بەچون اردوان کشته شد. هرمزگان مهراه اَرَدَشير بود
اين  بەسيلۀ او بتواند بر گنجهای هنانیِ اردوان دست يابد؛ و اَرَدَشيرو   بەنی بگيرد تاز بە

  :داده استگونه ادامه  سپس داستان را اين. پيشنهاد عمل کرد
 اســـت ته شـــد دختـــرش را خبـــوچـــو او کـــش

ــر ــد  دو فـــــــ ــِد او شـــــــ ــد بەزنـــــــ  وســـــــــتان هنـــــــ
 نـــــــــــداِن شـــــــــــاه انـــــــــــدرون ز  بەدو ايـــــــــــدر
 وســـــــــتان بـــــــــود مهتـــــــــر پـــــــــسر  بـــــــــه هنـــــــــد
 ئــــــی ُجــــــست بــــــا رای و هــــــوش  فرســــــتاده

 يـــــــد ايـــــــچ هبـــــــر دشـــــــاهی نـــــــد چـــــــو از پـــــــا
 هـــــر بگـــــوی رو پـــــيش خـــــوا: بـــــدو گفـــــت

ــرادر دو داری ــتان هنــــــــــــــــد بەبــــــــــــــ  وســــــــــــــ
ــير   ــاه اَرَدَشــــــــ  دو در بنــــــــــد و زنــــــــــدان شــــــــ

ــو  تــــــو از ــا گســــــسته بــــــدين گــــ ــر   مــــ ــه مهــــ  نــــ
ــواهی  ــو خـــ ــا کە چـــ ــران شـــــوی  بـــ  نـــــوی ايـــ

ــال ــر    هـــــ ــدی بگيـــــ ــر هنـــــ ــين زهـــــ ــل چنـــــ  هـــــ
ــر ــد  فـــــــــ ــتاده آمـــــــــ ــام  بەســـــــــ ــام شـــــــــ  هنگـــــــــ

 ورا جـــــــــان و دل بـــــــــر بـــــــــرادر بـــــــــسوخت 
 يـــــــــه زهـــــــــر مـــــــــا ز انـــــــــدوه بـــــــــستد گـــــــــران 

ــد  ــان ُبــــ ــير   کە چنــــ ــاه اَرَدَشــــ  يــــــک روز شــــ

ســــت گــــنجش کجــــا کە يــــد بــــدان تــــا بگــــو
اســـــتان بـــــه هـــــر نيـــــک و بـــــد گـــــشته مهـــــد 

دو ديــــــــده پــــــــر از آب و دل پــــــــر ز خــــــــون 
ــام    ــام آن نـــــــــ ــه هبمـــــــــــن ُبـــــــــــدی نـــــــــ ور کـــــــــ

ــوانی ــار گــــــــــــــوش  بەدارد کە جــــــــــــ گفتــــــــــــ
ـــ  بـــــــــدو داد نـــــــــا رگـــــــــه يکـــــــــی پـــــــــاره زهــــــ

بـــــانی جمـــــوی از دمشـــــن ايـــــن مهـــــر «کـــــه 
ــد    ــشته مهــــــ ــال گــــــ ــه رنــــــــج و بــــــ ــتان بــــــ اســــــ
تيـــــــــر بەپـــــــــدر کُـــــــــشته و زنـــــــــده خـــــــــسته   

ــر  ــپهر؟  پـــــــــسندد چنـــــــــين کـــــــ ــار ســـــــ !دگـــــــ
بـــــــــــه گيتـــــــــــی پـــــــــــسند دليـــــــــــران شـــــــــــوی 

»بــــــــه کــــــــار آر يــــــــک بــــــــار بــــــــر اَرَدَشــــــــير 
ــداد آن پيـــــــــام     ــه دخـــــــــت گرامـــــــــی بـــــــ بـــــــ

ــر    ــردار آتـــــش رخـــــش بـــ ــه کـــ ــر بـــ وخـــــت فـــ
بــــــــــردارد از کــــــــــاْم هبــــــــــر کە بـــــــــدان ُبــــــــــد 

خنچيـــــــــر بـــــــــر گـــــــــور بگـــــــــشاد تيـــــــــربـــــــــه 
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۷۰۲ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 شـــــــــــت نيمـــــــــــی ز روزِ دراز چـــــــــــو بگـــــــــــذ
 ســــــــــــــــوی دختــــــــــــــــرِ اردوان شــــــــــــــــد ز راه 

 قــــــــــــــوِت زرد می ز يــــــــــــــابيــــــــــــــاورد جــــــــــــــا
 ميخـــــــت بـــــــا شـــــــکّر و پِـــــــسْت زهـــــــر     بيـــــــا

 دســــت بەفــــت شــــاه اَرَدَشــــير آن چــــو بگــــر
 بّچــــــــه لــــــــرزان ز بــــــــيم دشــــــــا شــــــــد آن پــــــــا

 گمـــــــان شـــــــد بـــــــددار از آن لـــــــرزه  ن جهـــــــا
ــر ــانگی مـــــــــرغ   بفـــــــ ــا خـــــــ ــود تـــــــ ــارمـــــــ   چـــــــ

 اشـــــــتند چـــــــو آن مـــــــرغ بـــــــر پِـــــــست بگـــــــذ 
ــرد    ــورد و ُمبـــــ ــرغ آن خبـــــ ــاه مـــــ ــم آن گـــــ  هـــــ

 خــــــــدای بــــــــد و کــــــــد مــــــــود تــــــــا مــــــــؤ  بفــــــــر
ــ ــر ز دســـــــــ ــاه  تورِ ايـــــــــــران بپـــــــــ  ســـــــــــيد شـــــــــ

 در نـــــــوازش بـــــــرآن گونـــــــه مـــــــست شـــــــود 
 ســـــــت ايـــــــن بـــــــرآورده را  هَرفـــــــ چـــــــه بـــــــادا

 ســـــــت پـــــــر مهتـــــــر« کە چنـــــــين داد پاســـــــخ
ــر گَُنـــــــ   ــا ســـــــرش بـــــ ــر ببـــــ ــر  ه َبـــــ ــد ُبـــــ ــد يـــــ  يـــــ

 از دختـــــــــــــــــر اردوان«مـــــــــــــــــود ک بفـــــــــــــــــر
 بـــــــد و پـــــــيشِ او دخـــــــِت شـــــــاه  بـــــــشد مـــــــو

 خــــرد ای پــــر«بــــد چنــــين گفــــت ک بــــه مــــؤ
ــا    ــرا نـــــ ــواهی مـــــ ــر کُـــــــشت خـــــ ــز اگـــــ ــر گـــــ  يـــــ

ــ  خــــــــون ريخــــــــنت بەام ر مــــــــن ســــــــزایاگــــــ
 چـــــــو ايـــــــن گـــــــردد از پـــــــاْک مـــــــادر جـــــــدا

ــِد تيـــــــــــز ز ره بـــــــــــاز شـــــــــــد مـــــــــــؤ   ويـــــــــــر بـــــــــ
ــز مــــــــشنو ســــــــُخن «: بــــــــدو گفــــــــت   زو نيــــــ

 بــــــد روزگــــــار« کە بــــــد  بــــــه دل گفــــــت مــــــؤ 
 نــــــــــا و پيــــــــــر مهــــــــــه مــــــــــرگ را ايــــــــــم ُبــــــــــر 

ــا   ــدد ســــــ ــر او بــــــــی عــــــ ــشُمرد  گــــــ ــان بــــــ  ليــــــ
 منــــــد ســــــود  نــــــاز ايــــــن کــــــارِکَــــــه  بِــــــمهــــــان

گــــــــــه گــــــــــشت بــــــــــاز  ســــــــــپهبد ز خنچيــــــــــر
ــاْه ــاه     دوان مــــــــ ــزد شــــــــ ــشد نــــــــ ــره بــــــــ چهــــــــ

ــرد   ــا آبِ ســـــــ ــر از شـــــــــکّر و پِـــــــــسْت بـــــــ پـــــــ
ــا    ــر يـــــ ــن مگـــــ ــه هبمـــــ ــر   کـــــ ــام هبـــــ ــد از کـــــ بـــــ

ــاد و بشکـــــــست َپـــــــست    ــتش بيفتـــــ ز دســـــ
دو نــــــيم بەهــــــم انــــــدر زمــــــان شــــــد دلــــــش

يـــــــــــشه از گَـــــــــــردشِ آمســـــــــــان  پـــــــــــر انـــــــــــد
ســـــــــــــــــتنده آَرد بـــــــــــــــــرِ شـــــــــــــــــهريار  پـــــــــــــــــر

ــر  ــانی مهــــــــــی خيــــــــ ــدگمــــــــ ــتند ه پنــــــــ اشــــــــ
گمــــــــــــان بــــــــــــردن از راه نيکــــــــــــی بُبــــــــــــرد

رای مـــــــــــــد بـــــــــــــرِ خـــــــــــــسروِ پـــــــــــــاک بيـــــــــــــا
گـــــــــاه بەنـــــــــشانی اه را بـــــــــر بـــــــــدخو«کـــــــــه 

ــازد   ــوده يــــ ــه بيهــــ ــو دســــــت   بەکــــ ــاِن تــــ جــــ
»کـــــــرده را؟ چـــــــه ســـــــازيم درمـــــــاِن خـــــــود

ــازد  ــو يـــــ ــا  بەچـــــ ــاِن جهـــــ دار دســـــــت ن جـــــ
»يـــــــد شـــــــنيد   يـــــــد نبـــــــا  کـــــــسی پنـــــــد گـــــــو  

ــان کــــــــن  ــر کە چنــــــ ــز نبينــــــــد روان  هــــــ »گــــــ
ــرزان و د  ــاه مهـــــــــی رفـــــــــت لـــــــ ــر گنـــــــ ل پـــــــ

مـــــــــــــــرا و تـــــــــــــــو را روز هـــــــــــــــم بگـــــــــــــــذرد 
يکــــــــــــــــی کــــــــــــــــودکی دارم از اَرَدَشــــــــــــــــير
ز دارِ بلنــــــــــــــــــــــد انــــــــــــــــــــــدر آويخــــــــــــــــــــــنت 

ــا  فـــــــر هـــــــرچە بکـــــــن »مـــــــان دهـــــــد پادشـــــ
ــير  چە   آنبگفــــــــــت ــا اَرَدَشــــــــ ــشنيد بــــــــ  بــــــــ

ــادا  ــر  کمنـــــــــــــد آر و بـــــــــــ  »ۀ او بکـــــــــــــن  فـــــــــــ
ــر  ــه فـــــ ــهريار   کـــــ ــين آمـــــــد از شـــــ ــان چنـــــ مـــــ

يـــــــــــار اَرَدَشـــــــــــير  نـــــــــــدارد پـــــــــــسر شـــــــــــهر  
ــذر    ــه دمشـــــن رســـــد ختـــــْت چـــــون بگـــ دبـــ

ــازم بلنــــــــد    ــار ســــــ بــــــــه مــــــــردی يکــــــــی کــــــ



۷۰۳ ساسانی شاهنشاهی

 ز کـــــــــــشنت رهـــــــــــامن مـــــــــــر ايـــــــــــن مـــــــــــاه را 
 ه گـــــــردد جـــــــدا ّچـــــــر آن گـــــــه کـــــــز او بَ هـــــــ

 نـــــه کـــــاری اســـــت کـــــز دل مهـــــی بگـــــذرد  
ــا  ايـــــــواِن خـــــــويش بەراســـــــت جـــــــائی بيـــــ

 اگـــــــر هـــــــيچ بـــــــاِد هـــــــوا «: بـــــــه زن گفـــــــت
 اسـت   دمشـن بـسی   کە     آن کـرد   پس انديـشه  

 گـــــــویِ مـــــــن بـــــــد کە يکـــــــی چـــــــاره ســـــــازم
 يــــــه بربيــــــد َپــــــست بــــــه خانــــــه شــــــد و خــــــا 

ــا  ــه خـــــ ــر   بـــــ ــه منـــــــک بـــــ ــر يـــــ ــد زود پـــــ  اگنـــــ
 ر کـــــــردهـــــــم انـــــــدر زمـــــــان حقـــــــه را ُمهـــــــ    

 ديــــــــِک ختــــــــت بلنــــــــد نــــــــز بەچــــــــو آمــــــــد
 ايـــــن زينـــــهار«چنـــــين گفـــــت بـــــا شـــــاه ک 

 نبــــــــــــــشته بــــــــــــــرآن حقــــــــــــــه تــــــــــــــاريخِ آن   
 مـــــــــــۀ زادن آمـــــــــــد فـــــــــــراز    چـــــــــــو هنگـــــــــــا  

 پـــــــــــــــــــسر زاد پـــــــــــــــــــس دختـــــــــــــــــــر اردوان
ــرد   ــويش اجنمــــــــن دور کــــــ ــوان خــــــ  از ايــــــ
 هنـــــانش مهـــــی داشـــــت تـــــا هفـــــت ســـــال     

ــان ُبـــــــــد  ــا کە چنـــــــ ــر  روزی بيـــــــ  مـــــــــد وزيـــــــ
 َشــــــه ُبــــــدی   هــــــا اَنــــــو  شــــــا«: بــــــدو گفــــــت 

ــ  ۀ کـــــــــــــــام دل يـــــــــــــــافتیز گيتـــــــــــــــی مهـــــــــــــ
  شــــادی و مــــی خــــوردن اســــت کنــــون گــــاِه

 کــــشور سراســــر تــــو را اســــت  زمــــيْن هفــــت
 يـــــــــــــار را شـــــــــــــهرچنـــــــــــــين داد پاســـــــــــــخ ُو

 مشـــــــشيرِ مـــــــا راســـــــت گـــــــشت بەنـــــــه زمــــــا 
 مــــــــرا ســــــــال بــــــــر َپنجــــــــه و يــــــــک رســــــــيد

ــا  ــسر بـــــ ــون  پـــــ ــد اکنـــــ ــشم بەيـــــ ــای بەپيـــــ  پـــــ
 پــــــدر بــــــی پــــــسر چــــــون پــــــسر بــــــی پــــــدر       

 دمشــــن رســــد تــــاج و گــــنج  بەپــــس از مــــن

مگــــــــــر زيــــــــــن پــــــــــشيمان کــــــــــنم شــــــــــاه را  
دشـــــــــا م ايـــــــــن گفتـــــــــۀ پـــــــــابـــــــــه جـــــــــای آَر

»از بــــــــی خــــــــرده  بِــــــــدمنــــــــد باشــــــــم خــــــــر
کـــــه دارد ُورا چـــــون تـــــن و جـــــاِن خـــــويش

»ببينـــــــــــــــــــــد ُورا مـــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــدارم روا 
گمـــــاِن بـــــد و نيـــــک بـــــا هـــــر کـــــسی اســـــت

ــر شـــــــت آب در جـــــــوی مـــــــن  ز  بەاَنـــــــد نـــــ
بـــــــــــــــر او داغ و دارو هنـــــــــــــــاد و ببـــــــــــــــست

ُحقّـــــــــــه درآگنـــــــــــد بـــــــــــر ســـــــــــاِن دود بـــــــــــه 
وشـــــــــان و رخـــــــــساره زرد مـــــــــد خـــــــــر بيـــــــــا

مهــــــــان ُحـقّـــــــــه بنــــــــهاد بــــــــا ُمهــــــــر و بنــــــــد 
»گنجــــــــــورِ خــــــــــود شــــــــــهريار   بەســــــــــپارد

ــيخِ آن   پــــــــــــد ــرده بــــــــــــن و بــــــــــ ــدار کــــــــــ يــــــــــ
از آن کــــــــــــــاْر بــــــــــــــر بــــــــــــــاد نگــــــــــــــشاد راز 

ئــــــــــين و روشــــــــــن روان  يکــــــــــی خــــــــــسروآ 
کـــــــــــــرد» شـــــــــــــاپور«دســـــــــــــتور ُورا نـــــــــــــام 

يکـــــــی شـــــــاِه نـــــــو گـــــــشت بـــــــا فَـــــــّر و يـــــــال 
آب در چهــــــــــــــرۀ اَرَدَشــــــــــــــيريــــــــــــــد  بــــــــــــــد

شـــــــــه ُبـــــــــدی   يـــــــــشه تـــــــــو   انـــــــــد  بەروان را
تـــــــــــافتی  دمشـــــــــــن از ختـــــــــــت بـــــــــــرســـــــــــرِ

هـــــا کـــــردن اســـــت    يـــــشه  نـــــه هنگـــــام انـــــد   
»ســر از داِد تــو گــشت راســت   جهــان يــک 

ــِد رازدار دل مــــــــــــؤ ای پــــــــــــاک«کــــــــــــه  بــــــــــ
شـــــت ر گـــــذ خـــــوبی انـــــد غـــــم و رنـــــج و نـــــا

ــا   ز کـــــا يـــــد پـــــد فـــــور شـــــد مـــــشگ و گـــــل نـــ
ــای  دل ــرو ِده و رهنمـــــــــــــــــــــ آرای و نيـــــــــــــــــــــ

بــــــــــــــر بەبيگانــــــــــــــه او را نگيــــــــــــــردکــــــــــــــه 
ــود آيــــــد از درد و رنــــــج   ــرا خــــــاک ســــ »مــــ



۷۰۴ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 ار مـــــــــــرِد کهـــــــــــنبـــــــــــه دل گفـــــــــــت بيـــــــــــد
 نـــــــواز  ای شـــــــاِه کهتـــــــر «بـــــــدو گفـــــــت ک 

 جــــــــان زينــــــــهار بەيــــــــامب کە گــــــــر ايــــــــدون
ــاه   ــدو گفـــــت شـــ ــر«: بـــ ــرد  د ای خـــ ــد مـــ  منـــ

 دانـــــــــی و بفـــــــــزای نيـــــــــز  چە   آنبگـــــــــوی
ــد    ــدو کــــــ ــخ بــــــ ــين داد پاســــــ ــدای چنــــــ  خــــــ

 يکــــــــی ُحـقّـــــــــه ُبــــــــد نــــــــزد گنجــــــــورِ شــــــــاه 
ــور گفــــــت   ــه گنجــــ ــهار «: بــــ ــه او زينــــ  آنکــــ

ــا ببيـــــــــنم   ــاز ده تـــــــ  چيـــــــــست کە بـــــــــدو بـــــــ
  گنجــــــــــــــــــورِ اویبيــــــــــــــــــاورد آن حقــــــــــــــــــه

 انـــدرين حقـــه چيـــست«: بـــدو گفـــت شـــاه
ــدو گفـــت ک  ــرم مـــن اســـت  «بـ ــوِن گـ  آن خـ

ــر اردوان  ــرا دختــــــــــــــــــ ــپردی مــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــ
ــ ــر کە شتمنکُــــــــ ــان   فــــــــ ــد در هنــــــــ ــد ُبــــــــ  زنــــــــ

ــر  ــستم ز فــــــــ ــويش  ُجبــــــــ  مانــــــــــت آزرم خــــــــ
 يــــــــد مــــــــرا بــــــــدان تــــــــا کــــــــسی بــــــــد نگــــــــو 

ــا  ــه اســـــت   کنـــــون هفـــــت ســـ ــورِلـــ   تـــــوآن پـــ
ــون او نيـــــست فـــــر    زنـــــْد يـــــک شـــــاه را   چـــ

ــاپور کـــــــــــــــردم ز   ــام شـــــــــــــ ــرورا نـــــــــــــ  مهـــــــــــــ
 جـــــــــای بەمهـــــــــان مـــــــــادرش نيـــــــــز بـــــــــا او

 نـــــــد شـــــــاِه جهـــــــان در شـــــــگفت بــــــدو مـــــــا 
 خــــدای از آن پــــس چنــــين گفــــت بــــا کــــد    

 داشـــــــتی زايـــــــن ســـــــخن بـــــــسی رنـــــــج بـــــــر
ــسال اوی    ــر مهــــــ ــسر گيــــــ ــد پــــــ ــون صــــــ  کنــــــ

ــان جــــــا  ــه پــــــو  مهــــ ــيده بــــــا او  مــــ  هــــــم بەشــــ
 ســـــــت ميـــــــدان فـــــــر بەدکـــــــان را مهـــــــه کـــــــو

 چــو يــک دشــت کــودک ُبــَود خــوب چهــر   
 بــــــــــــدان راســــــــــــتی دل گــــــــــــواهی دهــــــــــــد 

ــه  » ســـــــــخنآمـــــــــد کنـــــــــون روزگـــــــــارِ  «کـــــــ
فــــــــراز رد و روشــــــــن دل و ســــــــرَمــــــــ جــــــــوان

»مــــــــن ايــــــــن رنــــــــج بــــــــردارم از شــــــــهريار
ــانِ   ــيْم جـــــ ــرا بـــــ ــرد؟  چـــــ ــه کـــــ ــو را رجنـــــ  تـــــ

ــِت ــرز گفـــ ــر   خـــ ــد بـــ ــر دمنـــ ــز؟ چە تـــ »!چيـــ
ــه  ــن دل و پـــــــاک  «کـــــ ــاِه روشـــــ رای ای شـــــ

»هســــــزد گــــــر خبــــــوانی کنــــــون پــــــيشِ گــــــا 
اســـــــــتار تـــــــــو را داد، آمـــــــــد کنـــــــــون خـــــــــو 

»يـــــشه زيـــــست انـــــد بەيـــــد مـــــان نبـــــا مگـــــر
بــــــــــــستد ز دســـــــــــــتور اوی  کە ســــــــــــپرد آن 

»َبـــــر ُمهـــــرِ کيـــــست؟ هنـــــاده بـــــر ايـــــن َبنـــــد 
يــــــده ز ُبــــــن پــــــاک شــــــرم مــــــن اســــــت   بــــــر

 بــــــــی روانکــــــــه تــــــــا بــــــــاز خــــــــواهی تــــــــنِ 
دگــــــــــــار جهــــــــــــان ســــــــــــيدم از کــــــــــــر بتــــــــــــر

يـــــدم هـــــم انـــــدر زمـــــان شـــــرم خـــــويش  بـــــر
ــشو   ــای هتمـــــــــت نـــــــ ــه دريـــــــ ــد بـــــــ ــرايـــــــ  مـــــــ

ــو    ۔ ــتور تـــــ ــاد دســـــ ــرد بـــــ ــم خـــــ ــه دايـــــ ۔کـــــ
ــا ــاه را    منــــــــ ــر فلــــــــــک مــــــــ ــر بــــــــ ــد مگــــــــ َنــــــــ

۔ تــــــو شــــــاد بــــــادا ســــــپهرکــــــه از خبــــــِت۔
»زنــــــــد را رهنمــــــــای جــــــــوْی فــــــــر جهــــــــان

ــد  ــودک انـــ ــشه از آن کـــ ــر  يـــ ــر هـــــا بـــ فـــــت گـــ
ای مـــــــرِد روشـــــــن دل و پـــــــاک رای «کـــــــه 
ــا ــن   کە من منـــــــــ ــردد کهـــــــــ ــو گـــــــــ رنـــــــــــج تـــــــــ

ــر و يـــــــــــال اوی    ــاال و دوش و بـــــــــ ــه بـــــــــ بـــــــــ
ــا ــد نبـــــ ــَود بـــــــيش   کە يـــــ ــزی ُبـــــ ــمچيـــــ  و کـــــ

ســـــت گـــــان فـــــر زيـــــدِن گـــــوی و چـــــو بـــــه بـــــا
 مهـــــــــــر بەزنـــــــــــْد جـــــــــــامن بپيچـــــــــــد ز فـــــــــــر

 »مـــــــــــــرا بـــــــــــــا پـــــــــــــسر آشـــــــــــــنايی دهـــــــــــــد 
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ــا ــد بيـــــــــ ــاه  بەمـــــــــ ــتورِ شـــــــــ ــبگيْر دســـــــــ  شـــــــــ
ــا  ــه يکـــــــی جـــــ ــاال يکـــــــی ،مـــــ ــر و بـــــ   و چهـــــ

 بـــــه ميـــــدان تـــــو گفتـــــی يکـــــی ســـــور بـــــود   
ــودک  ــو کـــ ــدر آورد  ز  بەچـــ ــم انـــ ــویخـــ  گـــ

ــا ــاه اَرَدشــــــــــ   بيــــــــ ــدان پگــــــــ ــد بەميــــــــ  يرمــــــــ
 يــــد دکــــان را بــــد  نگــــه کــــرد، و چــــون کــــو   

ــد    ــا کـــــ ــود بـــــ ــه انگـــــــشت بنمـــــ ــدای بـــــ  خـــــ
 ای پادشــــــــــاه«بــــــــــدو راهــــــــــرب گفــــــــــت ک

ــير   ــاه اَرَدَشــــــ  يکــــــــی بنــــــــده را گفــــــــت شــــــ
 دکـــــــان تـــــــازه روی بـــــــاش بـــــــا کـــــــومهـــــــی 

 آيـــــــــد دليـــــــــر ه کـــــــــدکـــــــــان تـــــــــا از آن کـــــــــو
 ز ديـــــــــــدار مـــــــــــن گـــــــــــوی بيـــــــــــرون َبـــــــــــَرد

ــر    ــان پـــــــاک فـــــ ــَود بـــــــی گمـــــ  زنـــــــد مـــــــن  ُبـــــ
ــر  ــه فــــــ ــهر   بــــــ ــدۀ شــــــ ــان بــــــــشد بنــــــ ــار مــــــ  يــــــ
ــر   دوان کــــــــو  دکــــــــان از پــــــــسِ او چــــــــو تيــــــ

 کـــــام بـــــر جـــــای خـــــويش    نـــــد نـــــا  نـــــد مبـــــا
ــر   ــدر گــــــــوی بــــــ ــرد  ز پــــــــيش پــــــ ــود و بــــــ  بــــــ

ــير    ز شـــــــــــادی چنـــــــــــان شـــــــــــد دلِ اَرَدَشـــــــــ
ــواران ــر ســـــــــ ــاک بـــــــــ ــتند ش از خـــــــــ  داشـــــــــ

ــر بەشهنــــــــــشاه ز آن پــــــــــس گــــــــــرفتش   بــــــــ
ــو   ــر و چــــشم و رويــــش ببــ  ســــيد و گفــــت  ســ

 اشــــــــتم بــــــــه دل هرگــــــــز ايــــــــن يــــــــاد نگــــــــذ
 يــــــــاری فــــــــزود چــــــــو يــــــــزدان مــــــــرا شــــــــهر

 مــــــــــان او بــــــــــر نيــــــــــابی گــــــــــذر    بــــــــــه فــــــــــر 
ــار خواســـت    ــنج و دينـ ــر خواســـت از گـ  گهـ

 هـــــــــر بـــــــــسی ريختنــــــــــد   بـــــــــر او زّر و گـــــــــو  
 يـــــــــد  پـــــــــد  ز دينـــــــــار شـــــــــد تـــــــــارکش نـــــــــا   

 نــــــد هــــــر فــــــشا  ز گــــــوبــــــه دســــــتور بــــــر نيــــــ   

ــپاه  بەمهــــــــی کــــــــرد کــــــــودک  ميــــــــدان ســــــ
کـــــــــه پيـــــــــدا نبــــــــــُد ايـــــــــن از آن انـــــــــدکی    
ــود    ــاپور بــــــــ ــاْه شــــــــ ــدرون شــــــــ ــان انــــــــ ميــــــــ

ــز ــدوی     فــ ــر يــــک بــ ونــــی مهــــی ُجــــست هــ
ــژ   ــد از ويــــــ ــا  تنــــــــی چنــــــ ــان نــــــ ــز گــــــ ــر گــــــ يــــــ

ــادِ  ــر  يکـــــــی بـــــ ــر بـــــ ــرد از جگـــــ ــشيد  ســـــ کـــــ
ــه  ــی اَرَدشــــــ  «کــــ ــد يکــــ ــای بەيریآمــــ »جــــ

»زنـــــِد خـــــود بـــــر گـــــواه    فـــــر بەدلـــــت شـــــد 
گـــــان بگيـــــر چـــــو بەرو گـــــوی ايـــــشان«کـــــه 

پـــــيش مـــــن انـــــداز گـــــوی  بەگـــــان بـــــه چـــــو
ــان ســــــــــــــواران  ــردارِ شــــــــــــــير  بەميــــــــــــ کــــــــــــ

َد کــــــس نــــــشُمر  بەاز ايــــــن اجنمــــــن کــــــس 
»ز ختــــــــــم و بــــــــــر و پــــــــــاْک پيونــــــــــد مــــــــــن

بـــــــــزد گـــــــــوی و افگنـــــــــد پـــــــــيش ســـــــــوار    
ديــــــــک بــــــــا اَرَدَشــــــــير چــــــــو گــــــــشتند نــــــــز

پـــــيش  بەرِ گُـــــرد انـــــدر آمـــــد   پـــــو شـــــاچـــــو 
دکــــــان را ســــــپرد چــــــو شــــــد دور، مــــــر کــــــو

کــــــــه گــــــــردد جــــــــوان مــــــــردم گــــــــشته پيــــــــر
ــذ    ــر دســــــت بگــــ ــتند مهــــــی دســــــت بــــ اشــــ

انـــــــــد بـــــــــر دادگـــــــــر مهـــــــــی آفـــــــــرين خـــــــــو
ــه  ــشا  «کـــ ــگفتی نـــ ــونين شـــ ــد هنفـــــت  چـــ يـــ

اشـــــــــتم  ر را کُـــــــــشته پنـــــــــد  پـــــــــو کـــــــــه شـــــــــا 
ــا   ــان يـــــــ ــزود  ز مـــــــــن در جهـــــــ ــاری فـــــــ دگـــــــ

»رشــــــــيد ســــــــر تــــــــر آری ز خــــــــو وگــــــــر بــــــــر
ــا  ــران مــ ــا  گــ ــه يــ ــو يــ ــو ِت قــ ــسيار خــ اســــت  بــ

بــــــــر مــــــــشگ و عنــــــــرب بــــــــسی بيختنــــــــد  ز
ــو ــرۀ او نـــــــــد   ز گـــــــ ــر کـــــــــسی چهـــــــ ــد هـــــــ يـــــــ

نـــــــد نـــــــشا ســـــــیِ زر پيکـــــــرش بـــــــر بـــــــه کـــــــر
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ــو   ــدان ورا خــــــــــ ــشيد چنــــــــــ ــته ببخــــــــــ  اســــــــــ
 مـــــــــــــــــود تـــــــــــــــــا دختـــــــــــــــــر اردوان  بفـــــــــــــــــر

 ببخــــــــــــــــــــــــشود کــــــــــــــــــــــــرده گنــــــــــــــــــــــــاِه ُورا
  

کـــــــــه شــــــــــد کـــــــــاخ و ايــــــــــوانش آراســــــــــته  
ــاد و روشـــــــن روان    ــود شـــــ ــوان شـــــ ــه ايـــــ بـــــ
ــاِه ُورا   ز زنگــــــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــــــزدود مــــــــــــــــــــــ

  
در . وار استشاپور دخترزادۀ اردوان باشد دشکە   اينرغمِ اين داستاهنا، پذيرفنتِ به

نامش  کە شاهپور مهراه اَرَدَشير است، و پيش از آن نيز پسر اَرَدَشير کە بينيم جنگ هرمزگان می
رَدَشير تواند مهان شاهپورِ اَ شاپور اول می. شهريار کرمان است کە بينيم اند می را اَرَدَشير نوشته

 يک نام ااو حتًم). هرمزگانمهان شهريار کرمان و مهان مهراه اَرَدَشير در جنگ (بوده باشد 
کە  چنان. برای مهيشه فراموش شده و فقط شاهپور بر رويش مانده است کە خاص داشته

» شاهپورِ اَرَدَشير«را پسرخواندۀ خويش و  گفتيم، شايد او برادرزادۀ اَرَدَشير بوده و اَرَدَشير وی
   .ده باشدشايد علِت کنار هناده شدِن عمدیِ نام او نيز مهين بو. کرده است

اين قصد شايع شد  کە بەتوانيم چنين حدس بزنيم اردوان می بەدربارۀ پيوند دادن شاپور
اثبات برساند و وفاداری  بەتا مشروعيت سلطنتش را برای خانداهنای بزرگ دوران پيشين

توانسته آن  ئی می نامه علت ساخنت چنين َحَسب. نداهنا را تأمين کنددرازمدِت سران اين خا
پس از روی کارآمدن اَرَدَشير و تعقيب و تصفيۀ جسدی خاندان سلطنتی پارت  کە باشدبوده 

گويی پيشنيان، چون اَرَدَشير قدرت را  ، بنا بر پيشەو، برخی از پارتيان شايع کردند کتوسط ا
 گشايد، يکی از فرزندان اين خاندان دوباره پارتی بيرون کشد و بر آنان تيغ از دست شاهان

کە   اين برای)پس از شاه شدنش ( اَرَدَشير يا خوِد شاپورالًاحتما. ت خواهد يافتسلطنت دسبە
ۀ پارتی و دختر زاد شاهگيرد، زيرا مادرش  فرزند اَرَدَشير تعلق می بەگويی آن پيش کە ثابت کنند

 قبايل پارتی را از انتظار سراِناردوان است، اين روايت را برسر زباهنا انداخته باشند تا خيال 
   . کنند و اطاعت مهگان را تأمين منايندآسودهگر پارتی  ظهور يک شورش

نی از ز  بەعهدش هرمز نيز تکرار کرد و او را اين داستان را شاپور اول دربارۀ پسر و ولی
در . يی تلقی کردگو پيشعهدی او را مصداق آن  خاندان شاهان پيشين منسوب منود و واليت

توسط  کە  بود۔)الرستان(ايراهستان  شاه۔ مهرکهرمز دختر مادر  کە اين داستان گفته شده
گفته . نوشته است» زاد مهرک انوش«فردوسی نام اين شاه را . اَرَدَشير بابکان کشته شده بود

دختر . ودی شاه خواهد شدز   بەپسری از نسل مهرک کە اخترشناسان خرب داده بودند کە شده
 روز يک مرد چوپان پناه گرفته بود، و شاپور يکنزد  بەمهرک پس از کشته شدن پدرش گريخته

او آجنا آب . زيست دختر مهرک در آن می کە گاه مهان چوپان رسيد خيمه بەشکار رفته بود، وبە
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 و شاپور بر آن شد کە او را زيبايیِ دختر چشم شاپور را گرفت. طلبيد و دختر برايش آب آورد
 شاپور دادند، ولی او شاپور را بەدختر را. کرد او را از چوپان خواستگاری لذا. بەزنی بگيرد

. منود او را رام خود کند دختر مقاومت می کە کوشيد داد، و شاپور وقتی می خود راه منیبە
دختر حقيقِت امر . علت را بگويد کە دختر فشار آورد بەشاپور از اين امر در شگفت شد و

او  کە  اگر آبسنت شود و اَرَدَشير بدانددارد  کە بيمخويش را برای شاپور بازگفت و ياوآور شد
پس از آن او از شاپور .  بيشتر قرار دادشاپور او را مورد نوازشِ. دختر مهرک است او را بکُشد

روز  يک کە اَرَدَشير نگفته بود؛ و اتفاق افتاد بەشاپور موضوع را. آبسنت شد و هرمز را آورد
اَرَدَشير او را . کرد در حياط بازی می کە ی افتادکودک بەاَرَدَشير وارد منزل شاپور شد و چشمش

حقيقت را کە   آناين پسرِ کيست؟ شاپور چاره نداشت جز کە در آغوش گرفت و از شاپور پرسيد
يیِ اخترشناسان حتقق يافته، زيرا دخترزادۀ مهرک گو پيشاکنون «: اَرَدَشير گفت. بگويد

   ١.» رسيدسلطنت خواهد بەفرزنِد ما است و
 شاپور در زمان اَرَدَشير دارای پسری بوده کە دهد باشد خرب از آن می هرچە استاِناين د

ولی مهين داستان نشان .  هرمز دخترزادۀ شاه مقتول ايراهستان بودهاشايد هم واقًع. نام هرمزبە
 کشته شد و ۲۲۴در سال  کە توانسته دخترزادۀ اردوان پنجم باشد شاپور منی کە دهد می
شاپور اگر .  يا پس از آن برای اَرَدَشير پسر آورده باشد۲۲۵خترش در سال د کە بايست می

اين  کە ؛ در حالیسال داشته ۱۵ کمتر ازدخترزادۀ اردوان باشد وقتی اَرَدَشير درگذشته او 
   . نوجوانی بودهآغازِهرمز پسر شاپور در زمان مرگ اَرَدَشير در  کە دهد داستان نشان می

اَرَدَشير او را  کە برادرزادۀ اَرَدَشير بودهکە   بلنه پسر حقيقی اَرَدَشيرشايد شاپور  کە گفتيم
 کە اَرَدَشير در اواخر عمرش نزد مؤبد درد دل کرد کە و ديديم. پسرخواندۀ خويش کرده است

هرِشاه و نامهای م بەسلطنت رسيده دو برادر بەشاپور وقتی کە گويند گزارشهائی می. پسر ندارد
 در ا۔ظاهًر۔ بوده، و فيروز  در غربِ خوزستانانشميمنطقۀ  دار فرمانه هرِشافيروز داشته، م

حضور  بەتوسط فيروز برادر شاپور بەمانیِ پيامرب کە گويد زيسته؛ زيرا روايتی می پايتخت می
   ٢.شاپور رسيد

 در اند۔  ۔که يقيًنا برادرزادگاِن اردشير بودهبرادران شاپور نيزدهد کە  و اين نشان می
   .اند  بودهسنِ نوجوانی در  ۔دسِت کم۔ن درگذشت اَرَدَشير بابکانزما

افتيم کە اردشير بابکان شايد در زمان  با توجه بەاين روايتها است کە ما بەاين گمان می
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و . درگذشتش پسر نداشته و شاپور اول برادرزادۀ او بوده کە بەجای او بەسلطنت نشسته است
خواهيم گفت کە اردشير برادرش را از سلطنت برکنار کرد و باور باشيم هم  اگر اندکی خرافه

تر از او بود بەجای او شاه شد، ولی  کە مقتدرتر و بلندپروازتر و با برنامۀ مشخص خودش چون
  . فرزند مبيرد تا سلطنت در خانداِن آن برادرش استمرار يابد مقدر چنان بود کە اردشير بی
شاه خوانديم کە طبقِ قانونی کە اردشير وضع کرده  اسپ سر بەگشن پش از اين در نامۀ تن

راْه فرزندخواندۀ شاه  شود، و از مهين است فرزندخوانده نيز در حکمِ فرزنِد حقيقی مشرده می
توان پذيرفت کە شاپور برادرزاده و پسرخواندۀ اردشير   پس می١.شود زاده مشره می نيز شاه
  . اند دو پسرخواندگاِن اردشير نبوده ، ولی ايناشتهد شاه و فيروزهرنامهای م بەدو برادربوده و 

   آوردهای اَردَشَير بابکان توسط شاپور اول حفظ دست

يکی . رو شد  روبهايرانيان خواهانۀ جدايیشاپور در آغاز سلطنتش با چند شورش 
شورش ديلمان بود؛ ديگر شورش خوارزميان بود؛ ديگر شورش کوهستاهنای غرب ماد در 

جنوب قبايل تورانی . تدبير فرونشاند بە اين شورشهای جزئی را شاپور.کردستان بود
شورش برداشته  بەاند سر نامش را هپليزگ نوشته کە مهراه رئيسشان بەافغانستان کنونی

شکست داده خراسان رفت، هپليزگ را  بەشاپور. خراسان برآمدند بەاندازی درصدد دست
) شاپوراکنون ني (نيوشاپور زد، و شهری بەنام سواپسرزمينهای خودشان  بەکشت و تورانيان را

.) مشرق يعنی خراسان. ( خراسان کردشهرياریرا مرکز  برای ادارۀ خراسان تأسيس کرده آن
سرزمينهای جنوب افغانستان کنونی لشکر کشيد و تا  بەاطاعت کشاندن تورانيها بەسپس برای

اکنون پشاور در مشال ( ناميد شاپور پی بنياد هناده آجنا شهریفت؛ و جنوب کابل پيش ر
   ). استپاکستان

نامش  کە  بر کرانۀ شرقی فراِت ميانیرودان در شهری  ميانحملی در غربِ يک شاهِک
 شاپور. حتريک روميان، درصدد جدايی از ايران برآمد بەاند، نوشته» احلضر«را منابع عربی 

. کشترا شکست داده اند   نوشتهساطرونکشی کرد و شاه احلضر کە نامش را احلضر لشکربە

                                                 
کە فرزنِد  از مهينجا بود کە فرزندخواندگاِن کسی عالوه بر آن. اين يک قانون بسيار کهن در ايران بود. 1

اين قانون از دوراِن . شدند شدند برادران و خواهراِن فرزنداِن حقيقیِ او نيز مشرده می او مشرده می
 چنين فرزندخواندگان يا برادرخواندگان يا خواهرخواندگانی را جماز مشرده بود، و دوری ازدواج با

 ايرانيان با دختران و خواهران  کەاند توجه بە اين قانون۔ پنداشته از مهينجا است کە برخی ۔بی
 .کردند خودشان ازدواج می
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شاپور دژِ  کە اند نوشته. اند هايی آورده داستان اين ساطرون را منابع عربی مهراه با افسانه
دختر ساطرون در يکی از روزها . برآن دست يابد کە توانست احلضر را حماصره کرد ولی منی
  بپذيری من راهی راتنیِ خودز   بەاگر مرا کە او پيام فرستاد بەشاپور را ديد و عاشقش شد و

شاپور پذيرفت؛ و دختر زمينۀ سقوط دژ را . بتوانی بر دژ دست يابی کە تو نشان خواهم دادبە
  . نی گرفتز  بە ساطرون را کشت و دخترش را سپساو. دست شاپور افتاد بەفراهم آورد و شهر

انی داست کە رسد نظر می بەاند، ولی نگاران عرب نوشته اين داستان را مهۀ تاريخ
سبب خيانت دختر خودش کە بە بل ساطرون نه در جنگکە   آنساختگی باشد برای نشان دادن

   .شداز شاپور شکست خورد و کشته 
شاهنشاهِ ايران و تحکام مرزهای کشور پرداخت و لقب اس بەشاپور مهراه اين اقدامات

زمان تورانيان در   در آن»ايران اَن«. را برخود هناد) يعنی ايرانيان و غير ايرانيان (ايران اَن
، )خوزيها (زستان، بومياِن خو)آراميها (رودان افغانستان و پاکستاِن کنونی، بومياِن ميان

   .عرهبای خبشی از عربستان، و مردم گرجستان و ارمنستان بودند

   ايران بەآميز امپراتوران روم لشکرکشيهای شکست

فراسوی مرزهای غربی فرات  بەطمعاَرَدَشير بابکان تشکيل داده بود چشم  کە دولتی
بنابر .  بودآميز با دولت روم قرار داده سياست خويش را مهزيستی مساملتکە   بلنداشت،

 شد؛ در اوستا نيز از ديرباز برای ايرانيان مانده بود جنگهای هجومی جتويز منی کە سنتی
. نشده استجنگ دفاعی داده شده جنگ هجومی جتويز  کە بەغم ارزش بسيار زيادیر بە

بر مهين . شود در فرهنگ ايرانيان وجود نداشته است ناميده می» جهاد« کە جنگ هجومی
ياد بەخوانديم و   جنگهای دوران مادها و هخامنشيان و پارتياندربارۀکە   کە ۔چناناساس بود

در سدۀ . مهه دفاعی بودکە   بلکدام از جنگهای ايرانيان جنگهای هجومی نبود،  هيچ۔داريم
 با آشوريان برضد ايران بست هوخشتره را کە تم پيش از مسيح، ارمنستان با احتادیهف
ايران اعالن  بەدر مهان زمان، آشوريان. جنگ خود کشاند و هوخشتره ارمنستان را گرفتبە

جنگ . دست ايران بود بەجنگ دادند و نتيجۀ جنگ نابودی دولت آشور و افتادن کشور آشور
آغازگرش شاه ليديە  کە دست کوروش بزرگ افتاد را ديديم بەادِن ليديەافت کە بەايران و ليديە

کوروش  کە  ديديمنيز. جنگ خويش کشاند بەمرزهای ايران جتاوز کرد و کوروش را کە بەبود
مرزهای  بەفرعون مصر. بابل رفت و بابل را بدون جنگ گرفت بەدعوت سران بابل بەبزرگ

 با او وارد کشورخاطر دفاع از مرزهای  بەبوجيە د و کاماندازی کر  در شام دستکشورِ شاهنشاهی
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ديگر جنگهای زمان هخامنشی و .  بودبوجيە کامدست  بەاش افتادن مصر جنگ شد و نتيجه
. اجناميد پيروزی ايران می بەشد و مهه با جتاوز مهسايگان ايران آغاز می کە پارتی را نيز ديديم

اش  يونانيان دربارهگرچە ۔يونان نيز  بەرشالشکرکشی داريوش بزرگ و خشيا کە و ديديم
زنيهای آهنا را بازنويسی  نگاران نوين غربی نيز الف اند و تاريخ فرسايی بسيار کرده قلم
غرب اناتولی تعدی وِد يونانيان بودند کە بەآغازگرش خکە   بل جنگ هجومی نبود؛۔کنند می

  . کردند اندازی می دستو 
سبب  کە بەشی و پارت و ساسانی جنگی را سراغ نداريمما در مهۀ دوران ماد و هخامن

اين سنت فرهنگی ايرانيان در دوران ساسانی و سپس عباسی . جتاوز ايرانيان آغاز شده باشد
دوران جهاد اسالمی نقطۀ  بەدولت عباسی را ايرانيان تشکيل دادندکە  مهين. نيز تداوم يافت
رافتاد و ترکان بر سرنوشت ورانيان مسلمان عد کە سلطنتهای ايسده ب چند. پايان هناده شد

حممود سبکتکين، با احيای .  مسلط شدند، ترکاِن حاکم بر ايران جهاد را احياء کردندايران
درون ايران خزيدند و سلطنت  بەپس از او ترکان اوغوز. هندوستان لشکرکشيها کرد بەجهاد،

بعدها ترکان . گستری کردند ولی اسالمسلجوقی را تشکيل دادند و دنبالۀ جهاد را گرفته در انات
 در کشور عثمانی اجنام دادند بالها بر کە  پس از تشکيل دولت صفوی با حتريکاتیباش قزل

   .اما سنت ديرينۀ ايرانيانْ جنگ هجومی را جتويز نکرده بود. سرِ ايران آوردند
ن حاضر شا حکمِ خوی جتاوزگریِ ديرينه بەپس از تشکيل شاهنشاهی ساسانی، روميان

انگار از امنيت و آرامش در . مرزهای ايران خودداری ورزند بەاندازی از دست کە نبودند
. مهيشه با ايران در جنگ باشند کە خواستند آمد، و می ان خوششان منیمرزهای کشورش

ساکنانش بقايای  کە شهرهای حران و نصيبين کە امپراتوران روم از ديرباز درصدد بودند
تالشهای ناکام آهنا در . بودند را از ايران جدا کرده ضميمۀ کشور خودشان کنندتبارها  يونانی

در حِد  کە منطقۀ آميدا در جنوب درياچۀ وان. اين زمينه در دوران پارتيان را پيش از اين ديديم
 کە نقشۀ آهنا آن بود. رودان واقع بود هدف ديگر آهنا بود فاصل جنوب ارمنستان و مشال ميان

 ی بر منطقۀ استراتژيک آميدا بتوانند ارمنستان را از ايران جدا کنند و از آجنابيا دستبا 
   .سوی جنوب رفته حران و نصيبين را نيز بگيرندبە

 از ،فيليپ عرب بەمعروف، قيصر فيليپ) سومين سالِ سلطنت شاپور اول( م۲۴۳در سال 
.  قيصر شتافتپيکارِ بەنشاپور برای دفاع از ارمنستا. ارمنستان لشکرکشی کرد بەپتوکە کت

 و غرامت جنگی بر او حتميل کرد و  گرفترا اسير شاپور وی. سختی شکست يافت بەقيصر
در آينده متعرض  کە سپرد طبق آن دولت روم تعهد می کە انعقاِد معاهدۀ صلحی کرد بەجمبور
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یِ ارمنستان يک شهريار کە دولت روم در اين معاهده پذيرفتنيز، . مرزهای ايران نشود
   ).م۲۴۴سال (خودخمتارِ تابع ايران است 

پيمان دولت  شدۀ گذشته در اثر نقض های نقض  مهۀ معاهدهنيز مهچونولی اين معاهده 
 شاپور در. رودان لشکر کشيد ميان بەم۲۵۹قيصر واليريانوس درسال . روم چندان دوام نيافت

ِن جنوب افغانستان کنونی تورانيا کە  در شرق کشور درگير فرونشاندن شورشی بوداين زمان
وی کردند و َر رودان را گرفتند و گويا در خوزستان نيز پيش روميانْ ميان. اه افکنده بودندر بە

 شاپور پس از آرام کردِن شرق کشور. را ختريب کردند) شاپور جندی(شهر نوسازِ گَوندشاپور 
 با ير کرد، سپاهيان رومیرودان شکست داده اس مقابلۀ جتاوزگران شتافت، قيصر را در ميانبە

روی کرد؛   کرده در شام پيشدنبالرودان گريختند، و شاپور آهنا را   از مياندادِن تلفاِت بسياری
روی کرده  درون اناتولی پيش بەپايتخت شرقی امپراتوری روم بود را گرفت، سپساَنتاِکَيە کە 

ارمنستان را از ميان  بەپتوکە کتپتوکَە را گرفت تا احتمالِ لشکرکشی روميان از اناتولی و  کت
   .برداشته باشد

او پس از . گرفته بود را ضميمۀ ايران کند کە سرزمينهائی کە شاپور درصدِد آن نبود
امپراتور روم کرده او را  بەنام کيريادوس را ملقب بەفسر رومیپتوکە يک ا  و کتاَنتاِکَيەگرفنت 

 کە امضای او رساند، دولت روم تعهد سپردە کە بئی بر ارتش روم حتميل کرد؛ و طبق معاهده
واليريانوس ختريب کرده را  کە ايران بپردازد، هزينۀ بازسازی شهرهائی بەغرامت جنگی

شاپور . دولت روم بپردازد، و برای اين بازسازيها نيروی انسانی در اختيار دولت ايران بگذارد
 کارِ بە آورده بود در خوزستاننتاِکَيەاَاز  کە افسران و سربازان رومی را با مهندسان ارتش روم

خاطرۀ اين کە   آنواليريانوس منهدم کرده بود گماشت، و برای کە بازسازی تأسيساِت اقتصادی
اسيران رومی در شوشتر بنا کردند بنام قيصر  کە سدی راپل و  بر جا هندرخداد را برای تاريخ 

سبب اشتباه  بەکه۔طربی ).  برجا استاين ساخته هنوز(خواند » بنِد کيسر«گذاری کرده  نام
 شاپور قيصر را جمبور کرد کە نوشته ۔شاپور دوم نسبت داده است بەگرش اين رخداد را روايت

جای خنلستاهنا و  بەبار آورده بود بازسازی کند، و کە بەخاک از روم بياورد و ويرانيهائیکە 
   ١. بکاردنابود کرده بود زيتون کە باغستاهنائی

سنگ کوهستان نقش   شاپور، پيروزی بر واليريانوس را در چند نقطۀ ايران برفرماِن به
در رخت و زيور شاهنشاهی سوار  کە بينيم  شاهنشاه را می)نقش رستم(نگارۀ استخر در . زدند

سبب دويدن و حالی کە بەش است و قيصر روم در برابر او خاضعانه زانو زده و در بر اسپ خوي
                                                 

  .۴۰۲طربی، تاريخ . ١



۷۱۲ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 دور تنش باد از پشت ست خبشايش از شاهنشاه، رخت او را وزشِشتاب کردن برای درخوا
  خويش راکند، و شاهنشاه دسِت شاهنشاه التماس می بەساخته است با دستهای درازکرده

بر سنگهای  کە نقش مشاهبی. خبشد میقيصر  بەعالمت امان بلند کرده زندگی دوباره رابە
نگاشته شده است نيز اين )  کازرون کنونیدر منطقۀ(شاپور   کنار شهر نوبنياد بیکوهستاِن

 گروههای سربازان کە بينيم شاپور می باز در نقش ديگری در بی. کند حکايت را تکرار می
غنيمت گرفته برای شاهنشاه  بە و پرچم امپراتوری را ايرانيان،اند  در اسارت ايرانيانرومی
   .دهد دی میسربازاِن اسيرشدۀ رومی اشارِت آزا بەآورند، و شاهنشاه می

شايد  کە کريستنس گمان کرده. ن خربی داده نشده استاز فرجام واليريانوس پس از آ
شاپور  کە رسد نظر می بەولی.  و مهاجنا درگذشت،ندان کردز   بەرا شاپور در خوزستان وی
و بەاهتام نقض صلح خواست ايران  بەرا وميان حتويل داده و قيصر جديد روميان ویر  بەرا وی

   .اعدام کرده باشدور و وارد آوردِن خسارِت بزرِگ مالی و جانی بەدولت روم دو کش
ختت امپراتوری  نشانده بر دستشکست واليريانوس در جنگ با ايران و نشاندن يک 

 داشت و مسائل و مشکالتی را در روم در بر توسط شاهنشاِه ايران نتايج وخيم سياسی برای روم
گران  مطالعه۔برای ما چە   آنولی.  در اين گفتار نيستاش اره سخن دربجای کە دنبال آورد،بە

شام را گرفت ولی  کە شاپور درعين حال کە  امهيت دارد آن است۔زمين تاريخ و فرهنگ ايران
های ايران بر  پس از حتميل خواستهکە   بلسرزمين را ضميمۀ ايران کند، آنآمد کە  نهدرصدد بر

های   بر کرانهمرزهای دو دولت پس از آن در مهان نقاطی. دوميان بازدار  بەدولت روم شام را
   .توسط اَرَدَشير بابکان برقرار شده بود کە  تثبيت شدفراِت غربی و مشالی

ميدان آمدن قدرت سياسی قابل توجهی در شام  بەيکی از نتايج شکسِت روميان از ايران
ر بزرگی برای امپراتوری ايجاد قيبی برای دربار روم تبديل شود و خطر   بەتوانست می کە بود
 )در مشالِ شبِه جزيرۀ عربستان( در بياباهنای شام  غرب فرات ميانهزمينهایزمان  در آن. کند

منطقۀ ميانیِ کشورِ اينک در  (تَدمُردر شهر  کە  بوداُذَينه نامِ بەدر دست يک پادشاه عرب
اين پادشاه پس از . و بودنداستقرار داشت و قبايل عرب بياباهنای شام در اطاعت ا) سوريه

يک قدرت سياسی مهم در شام  بە و آشفته شدِن اوضاعِ سياسیِ دولت رومشکست واليريانوس
پادشاِه  بياباهنای شام خودش را مشالیِ عربستانْ درنيروی قبايل  بەبا اتکاءاو . تبديل شد

   . خواندشام سراسر
هم  کوشيدند با بر می کە  بودانچندر فتوحاتشان از ديرباز يکی از سياستهای روميان 

سلطۀ خويش را در  بە وفادار انسانیِشان مجاعاِت  ترکيب مجعيتی در سرزمينهای اشغالیزدِن



۷۱۳ ساسانی شاهنشاهی

 روم در اجرای اين امپراتوراِن کە دهد قرائن تاريخی نشان می. جود آورندو  بەاين سرزمينها
درون مصر و شام  بەاناز نواحی مشالی عربست کە کردند سياسْت قبايل عرب را تشويق می

اشغال درآوردند خزش  بەرودان را مناطقی از ميان کە در اواخر دورۀ پارتيانکە  چنان. خبزند
شرق فرات تشويق کردند و قبايل َتنوخ و قُضاعه در مناطقی از جزيرۀ فرات  بەقبايل عرب را

 اين بيشينۀ بعدها .و فراِت ميانه در حوالی انبار جاگير شدند) بياباهنای َحّران و نصيبين(
 سيلۀ اَرَدَشير بابکان از اين نواحیو  بەکردند در منطقه ايجاد می کە سبب ناامنيهائی بەقبايل

 در بياباهنای شام در جاگير روميان از اين مجاعاِت ١. شدندراندهتادرون بياباهنای شام بە
عنوان سرباز در  بەراکردند و عرهبا   سرزمينهای اشغالی استفاده میسرکوب مقاومتهای داخلیِ

جاگير در سدۀ سوم مسيحی مجاعات بزرگی از عربان در بياباهنای شام . گرفتند کار می بەارتش
هبای متصرفات امپراتوری روم  بەاُذَيَنه درصدد گسترش نفوذش در شام کە ، و زمانیبودند

   .ش استفاده کند در ارتش خويمهزباناِن خودشتوانست از اين  برآمد، می
اين شهر در سدۀ دوم مسيحی . نام َتدُمر بود بەمرکز سلطنت اُذَينه شهریکە  گفتم

روزگاری ايدوم نام داشت، و يونانياِن  کە جانشين يک شهر مهم ديگرِ مشال عربستان شده بود
نوشتۀ  بەاين منطقه در زمان هخامنشی، بنا). سنگستانيعنی ( ناميدند پَترارا  سلوکی آن

 )آخرين پادشاه بابل(ضمن سخن از نبونِهيد . شد ناميده می) ربستانع (عربيهاريوش بزرگ، د
او هفت سال از اواخر سلطنتش را در مهين منطقه  کە ايدوم اشاره داشتيم، و ديديم بەسفر اوبە

بر جادۀ کە   آنسبب بەايدوم. را پايتخت خويش قرار داد نام تيماء اقامت گرفته آن بەدر شهری
 شکوفايی حرکت کرد، و در سوی بە هخامنشیزمانرار گرفته بود، در رو بين املللی ق کاروان

زير چتر هخامنشی تشکيل قدرت قابل توجهی داده قلمروش را از جنوب حبرامليت تا مشال 
آثار باشکوهی از اين متدن .  تداوم يافتها سده کە عربستان گسترش داده تشکيل متدنی داد

  . گری برای کشور اردن است  و منبعِ درآمِد گردشهنوز پا برجا است
 شهر پترا را چنان را برافکندند و) پترا( سلطنت ايدوم م۱۰۶سال لشکرکشیِ روميان در 

شکوه نابودشدۀ ايدوم نزد مردم منطقه . گاه روی آبادی نديد ديگر هيچ کە ويران کردند
ر عظيم را گران مسيحی علت ويران شدن اين شه های بعدی تبليغ در سده. بەافسانه تبديل شد

دانستند و برای تبليغ  جانب خدا می گرفتنشان از دمشنی مردمش با خدا و مورد خشم قرار
 کە خواستند افکندند و از مردم می گفتند و برسر زباهنا می هائی دربارۀ آن می مسيحيت افسانه

د کلی نابو بەاينها دچارش شدند و کە نشوندچنين سرنوشتی دچار  بەدين مسيح درآيند تابە
                                                 

  .۳۹۲مهان، . ١



۷۱۴ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 بە نشينان عرب ها بقايای معابد و کاخهای کوهستانی پترا نزد باديه در اثر اين افسانه. گشتند
های اين شهر را  مردم حجاز در سدۀ ششم مسيحی ويرانه. شهرت يافت» غار اصحاب کهف«
 گفتند بازمی دربارۀ آن  کە مسيحيان ساخته بودند راهائی ناميدند و افسانه می» شهر قوم مثود«
  . ُبرد جائی منی بەها راه ولی البته اين افسانه. از آن مجله است» ناقۀ صاحل«داستان  کە

املللی  رو بين يک مرکز متدنی عرب بر سر جادۀ کاوران بەپس از ويرانی پترا شهر تدُمر
 ميانیتدمر يک شهر باستانی در آخرين حد بياباهنای مشالی عربستان درمنطقۀ . تبديل شد

يک شهر  بەودیز   بە وشدحی جانشين پترا اين شهر در سدۀ دوم مسي. تسوريۀ کنونی اس
ثرومتند تبديل شد و دامنۀ نفوذش را از کرانۀ غربی فرات در فراسوی مرزهای غربی ايران تا 

، بودند جاگيردر کشور تدمر  کە از قبايلی. آخرين حدود غربیِ کشور اردن کنونی گسترش داد
 ياد إرَممهين روايتها شهر تدمر را با صفِت . يل عاد ياد شده استدر روايتهای عربی با نام قبا

   .اند ها ساخته اش افسانه  و دربارهاند کرده
 روم دولتکرد توسط  تدمر در هتيۀ سرباز عرب برای روميان نقش عمده ايفا میکە  چون

ور هناد، عرصۀ ظه بە نيرومند تابع روم پاًتاصورت يک کشور نسب بەتقويت شد، و در سدۀ سوم
   .کرد صورت يک سرزمين حائل ميان ايران و روم عمل می بەو

 پس از مذاکرات و ۔پادشاه َتدُمر۔ در جنگهای شاپور اول با واليريانوس، اُذَيَنه ا ظاهًر
 پادشاِه سراسرِتوافقهائی با شاپور مهکاری داشته است؛ زيرا او پس از اين قضايا خودش را 

. اشته باشد با شاهنشاه روابط دوستانه دشامعنوان پادشاه مستقل  کە بەشام لقب داد و کوشيد
ايران برگشت اُذَيَنه نامه و هدايائی را مهراه  بەچون شاپور پس از انعقاد قرارداد صلح با روميان

اذينه خودش را پادشاه مستقل کە   اينولی شاپور از. ايران فرستاد بەيک هيأت بلندپايه
آهبای  بە تا هدايايش رافرمودحضور نپذيرفت و  بەأت اعزاميش راخشم شد و هي بەخوانده بود

نشين فرات   برضد ايران شوريد و مناطق عرببريدهاذينه روابط با ايران را . فرات ريختند
جانب روميان برگرداند و درصدد برقرار کردن روابط دوستانه با قيصر  بەميانه را گرفت و رخ

ە ضع موجود نداشت قدرت اذينه را بو  بەی جز گردن هنادنئ چاره کە دربار روم. جديد برآمد
 کە  راشام پادشاِه سراسرِروابط او با دربار روم حفظ شود لقب کە   آنرمسيت شناخت، و برای

   . مورد خطاب قرار داد»امپراتورِ شام«لقبِ خودش داده بود تأييد کرد و او را با  بەاو
 دانست؛ طری نوين در مهسايگی ايران میولی دربار ايران اين قدرت نوخاسته را خ

بايل عرب در مهسايگی شرقی اين دولت در درون مرزهای ايران خبشی از ق کە يژهو بە
 ايران در  سلطۀبا اين دولِت عربی در احتاد شوند و برای کە توانستند زيستند و در آينده می می



۷۱۵ ساسانی شاهنشاهی

 جُذَيمَهنام  بەک پادشاه عربي کە گويند روايتهای عربی می. رودان دردسر ايجاد کنند ميان
   .مهسايۀ شرقی تدمر بود با اذينه در جنگ شد و او را کشت و شهر تدمر را تاراج کرد کە اَبرَش

جذيمه رئيس احتاديۀ قبايل َتنوخ بود و مرکز امارتش در غربِ شهر انبار کنونی واقع در 
 حاکميتی منطقه در بی  کەاين قبايل در زمانی از دوران پس از هخامنشی. غربِ عراق بود

يريهای جانشينان اسکندر بود در دنبال کوچشان از خود رها و گرفتار آشوهبای ناشی از درگبە
جاگير شده ) نشين بود تا پيش از آهنا آرامی کە ئی منطقه(اين ناحيه رسيده در اين منطقه  بەيمن

منطقه آمده است  بەشاندر کتاهبای عربی دربارۀ اين قبايل و رسيدن کە هائی افسانه. بودند
شاپور اول پس . دهد اين منطقه می بە خرب از آمدنشان از يمنامورد اعتماد نيست، ولی عموًم

 شهر احلضر را گرفت و پادشاهش را کشت برای نظارت ۔باالتر اشاره رفتکە  کە ۔چنان  آناز
ياست مهين ر بە بر امور عرهبای بياباهنای غربی فرات يک امارت ديگر از قبايل عربِ منطقه

املللی واقع  رو بين مرکز اين امارت برسر جادۀ کاروان کە از آجنا. ُجذَيمه اَبَرش تشکيل داد
 هم زد و قدرت فراوانی بەاه افکند ثروت هنگفتیر  کە بەئیه بود، جذيمه با کارواهناشد
 کە ست توان بەتدمر لشکرکشی کرد و همسراجنامقابت برخاست و ر  بەدست آورده با تدمربە

  ). م۲۶۶سال  (بکُشداذينه را 
جذيمه . ه باشددستور دربار ايران صورت گرفت بەحتريک يا بەشايد  اذينهکشته شدِن

 عرب پيش و پس  شاعراِنابرش در تاريخ داستانی قبايل عربستان معروفيت مهگانی داشت و
   .ای ما مانده است کە در کتاهبا برزدند  او میلهای بسياری دربارۀ بلندمهتیِثَاز اسالم َم

. سلطنت نشست بەالالت عنوان نايب کودکش َوَهُب بەاش َزنوبيا پس از اذينه بيوه
 او پيشنهاد کرد بەاز جذيمه ابرش انتقام بگيرد قاصدانی را نزد او فرستادهکە   آنایزنوبيا بر

رفت؛ و زنوبيا تدمر  بەجذيمه فريبِ او را خورده. نی بگيرد تا قبايلشان متحد شوندز  بەاو راکە 
  . ترتيب داد، او و مهراهانش را مست کرده بازداشت کرد و گردن زد کە در جملس بزمی

جای او نشست و مرکز حاکميتش را  بەاش َعمرو ابن َعدی پس از جذيمه خواهرزاده
 حيره را ايجاد امارِت در ناحيۀ جنوبی فرات در حملِ جنِف کنونی قرار داده حيره ی بەنامِشهر
عمرو ابن َعدی از قبايل خلم . تا اواخر دهۀ خنست سدۀ هفتم مسيحی استمرار داشت  کەکرد
اينجا . نشين رسيده بودند اين منطقۀ آرامی بەباز در زمانی در دنبال کوچشان از يمن کە بود

. روزگاری سرزمينهای اصلی سومر و کلده بود و يادگارها از شکوه ديرينه در دل خود داشت
اسرائيل از آهنا بيرون آمده بودند نيز روزگاری از مهين  بعدها بنی کە عربايمل قبايئی از  شاخه

   . رود اردن کوچيده بودندبە سرزمينهای شرقیِ )از اورِ کَلده(منطقه 
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 ۲۷۱در سال . عنوان نايب سلطنت کودش َوَهُب الالت شاه تدمر شد بەَزنوبيا کە گفتيم
رخورداری از محايت شاپور اول، با لقب اوگست سن رشد رسيده بود، ضمن ب کە بەالالت وهب

ان  از مي اين زمانمشکالت دربار روم در.  بر ختت سلطنت تدمر نشستشامکبير و امپراتور 
سال با   در اواخر ايناو.  اوريليان از يک ارتش نيرومند برخوردار بودامپراتوررفته بود و 

پادشاه تدمر با . شام لشکر کشيد بە بودپيش آوردهبەدرگذشت شاپور اول  کە استفاده از فرصتی
 نشينی کرده  عقبرومياندر برابر  کە خرج داد جمبور شد کە بەئی مهۀ مقاومت جانانه

 از دربار ايران استمداد جست، ولی اين وقايع رومياناو برای مقابله با . پايتخت پناه بربدبە
ايران گرفتار مشکالت سياسی ناشی از  دربارِشاپور از دنيا رفته بود و  کە افتاد زمانی اتفاق می

  . برای تدمر کاری اجنام دهد کە ُمردگی بود و نتوانست شاه
 کرده بردار زد و گير دست پس از در هم شکسنت مقاومت تدمر شاه تدمر را امپراتور

درون  بەکلی ويران و قبايل تدمر را بەمادرش زنوبيا را اسير کرده کشت و شهر تدمر را آتش زده
 قرار )پايتخِت شرقیِ روم(انتاکيه پس از آن منطقۀ تدمر در زير ادارۀ مستقيم . اهنا تاراندبياب

تا امروز در بيابان شرقی سوريه پابرجا است و از مراکز  کە تدمرهای معبد بزرگ  خرابه. گرفت
اين قبايلِ عربِ  کە دهد مندی می  شکوه نسبًتاگری در سوريه است نشان از متدن مهمِ گردش

   .اند تشکيل داده بوده اينجا الی درمش
. های زيبای دوران شکوه تدمر و اندوه ويرانی آن در اذهان قبايل عربستان ماند خاطره
» عاد«های عربی با نام قبايلِ  سلطنت تدمر را تشکيل داده بودند در افسانه کە ئی از احتاديه

عرهبا ساختند  کە شت و صاحبششدِن ناگهانی هب و گم» َشّداد هبشِت«افسانۀ . ياد شده است
گران مسيحی  تبليغ کە هائی بعدها افسانه. يادآور ثروت و مکنِت نابودشدۀ مهين تدمر بود

پيرو  کە پرستيدند و خنواستند بت میکە   چونمردم اين شهر کە گفت دربارۀ تدمر ساختند می
اد ابن عاد در شهر َشّد  کەگفت  مینيز،. شدند نابود فرمان خدا گرفتار بال شده بەمسيح شوند
بت کە   چونبرآن هناده بود؛ ولی» هبشِت َشّداد«ش باغستانی ايجاد کرده نامِ دإَرم برای خو

امر خدا  بەورزيد خدا بر او خشم گرفت و او و هبشتش را زمين پرستيد و با خدا دمشنی می می
َرم ِا(» إَرم ذاِت الِعماد«آن با نام از بقايای شهر تدمر در قر. کام خويش کشاند بەفروبلعيد و

پرستيدند گرفتار  اهللا را منیکە   چونمردمش کە ياد شده و گفته شده) دارای ستوهنای بسيار
اين ستوهنای سنگی نيز هنوز  .خشم اهللا شدند و شهرشان را اهللا ويران و خودشان را نابود کرد

اند و مايۀ شگفتی  يستادههای ساختمانی کە روزگاری معبد بزرِگ تدمر بود برپا ا در ويرانه
  . اند بينندگان



۷۱۷ ساسانی شاهنشاهی

گونه کە فرعونان مصر ۔آن دمشناِن اهللا بەبياِن قرآن کريم۔ هنوز هم نگرنده بر وضع  مهان
گران و  رسان بەآهنا استند و سالی ميلياردها دوالر از جيب گردش آور و روزی مردم مصر و برکت

و َتدمر ۔اين قومِ مثود و قومِ عاد، اين رسانند، ايدوم  عاشقاِن متدن بەمردم کشور خويش می
اند کە  رسان برای مردم اردن و سوريه آور و روزی دمشنان اهللا بەبياِن قرآِن کريم۔ نيز برکت

  . کشند تا بيايند و مال و روزی برای مردمِ اردن و سوريه بياورند گران را بەخود می گردش

   نظام شاهنشاهیِ شاپور اول

او چندين شهر . دوست و آبادگر بود َشير بابکان شاهنشاهی ايران اَرَدمهچونشاپور نيز 
 در شاپور پیدر خراسان، ) نيشاپور (نيوشاپور. آهنا هناد را نوسازی يا بنا کرد و نام خود را بر

 در شاپور بزرگدر خوزستان، ) جنديشاپور (گُوَندشاپور، )پشاور در مشالِ پاکستان(زمين  توران
نزديکیِ ( در پارس شاپور بیغربِ تيسپون، و   درپيروزشاپورجله،  عراق و غربیِ دجنوب

هرکدام از اينها مرکز يک اميرنشينِ تابع شاهنشاهی بود؛ و . مجله بود از آن) کازروِن کنونی
اين شهرها توجه بسيار  بەشاهان بعدی ساسانی.  اميرانش از خاندان شاهی بودندالًمعمو

شاپور و نيوشاپور در دوران ساسانی از شهرهای مهم و  ور و بیيژه گَُوندشاپو  بەمبذول داشتند؛
بزرگترين مرکز علمی و فرهنگی ايران  بەگوندشاپور در آينده. رفتند مشار می بەۀ ايرانرفت پيش

 ، و چنان امهيتی کسب کردشدآرشيو بزرگ سلطنتی ايران  بەشاپور نيز تبديل تبديل شد؛ و بی
 مرکزشهر نيوشاپور نيز . کرد ظر زيبايی با پايتخت مهسری میمجعيت بودنش از ن درعينِ کمکە 

   . گرفت و پايتخت شرقی کشور شاهنشاهی شداَبَرشهر خراسان شده نام شهرياری
اقوام و اديان متعددی را زير چتر داشت، سياست  کە اش گستردهحکم قلمرو  بەشاپور

. زير پوشش دولت قرار دادو مهۀ اديان موجود در کشور را تسامح دينی را در پيش گرفت 
کردند؛ در ارمنستان و  از آئين بودا پيروی می)  کابلستانامشخًص(خبشهائی از شرق کشور 

و ميتَرَيسَنە و ُزروانی با اقليت نومسيحْی  گرجستان و شرق اناتولی آئينهای َمزداَيسَنە
 جای دينهای کهن رودان آئينهای غنوصی و صاّبی و َمندايی زيستند؛ در ميان دوشادوش هم می

رودان بود؛ خبشهای  درون مجاعات ميان بەبومی را گرفته بود، مسيحيت نيز در آغاز خزش
شاپور اول در عين . زيستند قابل توجهی از مجاعات يهودی در اسپهان و بابل و خوزستان می

 در ی راآئين ايرانی، مهۀ اين اديان را مورد احترام قرار داد و آزادی فعاليت دين بەپايبندی
در زمان کوروش و کە چە   آن شبيهخبشی األقوامی رضايت بين سراسر کشور تأمين کرد و وحدِت

اثر دو  در کە برکت توقف جنگهای ايران و روم بە.داريوش برقرار بود در کشور برقرار ساخت
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گذشت  از ايران می کە  شرق و غرببازرگانیِشکست بزرگ روميان حاصل شده بود راههای 
گذر ثروهتای انبوهی نصيب ايران شد و رونق و شکوفايی  گير يافت و از اين ره چشمرونق 

 دوباره ها سدهسبب رونق هنرها و صنايع شد، و ايران پس از  کە دنبال آورد بەاقتصادی را
در زمان داريوش و  کە ئی هناد عرصه بەگاممند خويش را ازسر گرفت و  حرکت متدنی شکوه

   .کرد راه حرکت و تالش می  در آن۔تر در مقياسی کوچکاکنون ۔گرچە خشيارشا 
 داد و برای ارتش و ادارات گسترشاَرَدَشير ايجاد کرده بود را  کە شاپور اول ترتيباتی

قبايل . ۀ دوران هخامنشی بودرفت پيشيادآور ترتيبات  کە دولتی ترتيبات نوينی ابداع کرد
از زمان  کە ر کرده بودند، ولی در ترتيباتی واگذاپارسيان بەسلطنت را گرچە )پارتی(هپلوی 

در ) سپاهبد ايران/ ساالر ارتشتاران(ی ارتش شاهنشاهی ده فرمان الًشاپور اول وضع شد معمو
 کە بود؛ و در جای خود خواهيم ديد) هپلوی(ان خانداهنای بزرگ پارتی دار سپهدست يکی از 

خاندان کارن هپلوی، خاندان ۔پارتی خاندان بزرگ   در ميان سهالًسپاهبد معمو مقام ايران
نظر، پارتيان از زمان  از اين. شد دست می به  دست۔سورن هپلوی، و خاندان مهران هپلوی

مهراه مغان در عزل و نصب شاهنشاه  بە وشدندبعد شريکان واقعی سلطنت  بەشاپور اول
   .دخالت مستقيم داشتند

 شدقطۀ شرقی و مشالی کشور ايجاد هرياری بزرگ در چهار ندر زمان شاپور اول چهار ش
شاه در  شاه در کابلستان، خوارزم کابل: هرکدام دارای يک شاه حملی خودخمتار بودکە 

شاه در پاکستان کنونی  ، کوشان)مشال رود ارس تا کوههای قفقاز(شاه در االن  خوارزم، االن
نونی و خبشی از شرق شامل ارمنستان ک(ارمنستان .  تا پشاور)حضدار(ُخزدار شامل کويته و 

نيز شاِه دارای استقالل داخلی از بقايای ) ترکيۀ کنونی تا درياچۀ وان و غرب درياچۀ اورميه
زمان تابع ارمنستان بود و توسط امير  سرزمين گرجستان کنونی در آن. داشتخاندان پارتی 
يان زمان  ايرانگر حکومتتبار ايرانی داشت و از بقايای خاندان  کە شد حملی اداره می
شامل خبشی از شرق سوريۀ ( مشال و شرق عربستان نشينِ سرزمينها عرب. هخامنشی بود

نيز جزو ) کنونی و غرب و جنوب عراقِ کنونی و کويت و منطقۀ شرقی عربستان تا کشور قطر
اکنون شهر  کە يش در جائی قرار داشتدار فرمانگفتيم مرکز  کە قلمرو اميرِ خودخمتار حيره بود

 نشينِ سرزمينهای عرب. بود) يا شورستان( سورستان اميرنشين حيره نام ايرانیِ. ستجنف ا
داری کرمان بود و  اکنون امارات عربی و کشور عمان است تابع استان کە جنوب دريای پارس

مجعيتش  کە جزيرۀ حبرينِ کنونی. شد  در کشور کنونی عمان واقع می آننمرکز اميرنشي
در . شد  بودند تابع پارس بود و اميرش از پارس فرستاده میخملوطی از ايرانی و عرب
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، يک پادگان ايرانی در حيره و يک پادگان در شهر  درونیِ عربستاننشينِ سرزمينهای عرب
غربِ  جائی در مشال(يک مرکز نظامی نيز در کاظمه . فنياداَرَدَشير در شرق عربستان واقع بود

  .کردند انتقال قبايل منطقه را کنترل میاينها نقل و  .دائر بود) کويِت کنونی
عهدش با تأييد و تصويبِ  مرد ولی دخمتاْر موروثی بود، وقتی شاهی می خومقام شاهاِن

بود، ولی با نام شاِه » مرزبان«لقبِ رمسیِ شاهان خودخمتار . نشست جايش می بەشاهنشاه
   .شدند شناخته می) شاه ، کابلشاه شاه، خوارزم شاه، االن  کوشانمثالً(خودشان  سرزمينِ

شد،  نشين خودخمتار مشرده منی ی نبود شاهسرزمين مرزکە   آنعلت گرچە بەطربستان
 طربستان موروثی و در شهريارِ مقام ۔باالتر ضمن گفتار اَرَدَشير بابکان خوانديمکە  ۔چنانولی 

   .شاه بود و لقب شاه را برای خود حفظ کردند اسپ فرزندان و نوادگان گشن
ه برای گذراندن دورۀ  فرزندان يا برادران شاهنشاالًمعمو کە زمان شاپور اول رسم افتاداز 

شدند و در کنار شاه  فرستاده می) جز ارمنستان به(نشينهای خودخمتار  يکی از شاه بەکشورداری
نشين تبديل شدند و  دو شاه بەکرمان و سيستان نيز. کردند اجنام وظيفه می) مرزبان(حملی 

نشين  شاه.  داشتشاه سِگان و شاه کرمانپسر يا برادر شاهنشاه بود و لقب  الًمعموشاهشان 
و ُعمان و اماراِت کنونی تشکيل ) بلوچستاِن ايران و پاکستان(کُران  کرمان از کرمان و َمک

بعدها .  شامل غزنی و زرنگ و ُبست بودزاُولستاننشين سيستان شامل سيستان و  شد؛ و شاه می
هبرام سوم، هبرام (شاهنشاهی رسيدند  بەشاه شاه و کرمان شاه و کوشان ، ِسگانمورد در چند

. بود) حيره (سورستانکە شاهنشاه شود مرزبان  پيش از آنهبرام گور نيز ). چهارم، هرمز سوم
طربستان  بەعنوان شاه بەاز پيروان استوار مزدک بود کە قباد نيز پسر بزرگش کاووس را شاه

   .ا اواخر عمر پدرش شاه طربستان بودفرستاد، و کاووس ت
ناميدند در زمان ساسانی   می١»ايالت « استان گوئيم و در زمان قاجارها را ما اکنونچە آن
 حملیِ گر حکومت خانداهنای سراِن الًمعمو کە ان شهرستاهنادار فرمان. شد  ناميده میشهرستان

تلفِظ ( داشتند شهرداردند لقب بو) پوتر  ويسنوينِتلفِظ  (پوهران اسو  بەموسوم۔ پيشين
شهرستان را در زمان هخامنشی (شد  ناميده می» شهرستان«شان  یدار فرمان، و ) خشتَرپاؤنوينِ

شاهنشاه هر از چندی آهنا را  کە شهرداران دارای چنان مقام ارمجندی بودند). گفتند َدهياَو می
ۀ واقع نبشت سنگ. تبادل نظر کندپذيرفت تا برای امور کشوری با آهنا  حضور می بەدسته مجعی
دهد و از مهارت   شاپور اول و شهرداران میخرب از مسابقۀ تيراندازیِآباد کنونی  در حاجی

در مراسم بزرگ بار عام نوروز و مهرگان و ديگر جشنهای ملی . کند شاپور در تيراندازی ياد می
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در مسابقات . شد  و بدل میيافتند و هدايا رد حضور شاهنشاه بار می بەنيز عموم شهرداران
ورزش رمسی شاهنشاهی بود نيز برخی از شهرداران در کنار شاهنشاه  کە بازی بزرگ چوگان

 جانشين هر شهردار از مهان الًشهردارانْ مقامشان موروثی نبود، ولی معمو. کردند شرکت می
   .شد فرماِن شاهنشاه منصوب می بەخاندان بود و

 ،»کوره«مان شهرستان گوئيم در زمان ساسانی  وری کنونیما در تقسيمات کشچە کە  آن
 هر شهرستان. گفتند می» بلوک«دهستان گوئيم چە کە   آن، و»ُرستاگ«خبش گوئيم چە کە  آن
هر . شد تقسيم می» بلوک«چند  بە، و هر روستاگ»ُرستاگ«چند  بە، هر کوره»کوره«چند بە

 پارس يک شهرستان بود چند مثالً.  داشتنددر نزديکی هم قرار کە  بوددهبلوک عبارت از چند 
حاکم کوره .  بوددهستاگ و بلوک داشت، و دارای چندين شهر و مشار بسياری کوره و مشاری ُر

 نيز دهحاکم هر . گفتند  میخدا کَدَک، و حاکم بلوک را دهيگ، حاکم رستاگ را دار استانرا 
شهريگان و دهيگان و . دگفتن  میشهريگحاکم هر شهر را نيز . خدا داشت کصفت کد

دار زير نظر شهردارِ منصوب  کردند، و استان دار اجنام وظيفه می خدايان زير نظر استان کدک
 تداوم داشت گر حکومتمنصب اينها موروثی نبود ولی در ميان بزرگان خانداهنای . شاهنشاه

   .شد فرمان شاهنشاه تصويب می بە،و مقامشان، پس از گذراندِن ترتيباِت معمولی
 نيز در منابع کنارنگ و بان پادگوسبەنامهای ) حِد سپهبد در(ئی  از مقامهای بلندپايه

اند نيز شناسانده  دارای اين منصب بوده کە  و برخی از شخصيتهائی استتاريخی ياد شده
 اسپهان دارای مثالً. مشخصات دقيق اين مقامات را تعيين کنيم کە توانيم اند؛ ولی ما منی شده
   .اند ه دارای کنارنگ بود و نيز َمروبان بوده؛ و ابرشهر نيوشاپور در مرکز خراسان سپادگو

معادل سادات و (ناميدند   میرگانزُوُگران و بلندپايگان ارتش را  حکومتجمموعۀ 
 بودند؛ و آزادانب عموم مردم شهرها و روستاهای کشور نيز دارای لق). اشراف در زبان کنونی

 کشور مردم. کنونی بوددر زبان » ملت«و معادل » رونِد دارای حقوقِ کاملشه«اين لقب معادلِ 
در زبان کنونی است؛ يعنی مهۀ » رعيت«معادل  کە  داشتندبندگاناز بزرگان و آزادگان صفِت 

البته با ۔از حقوق کامل شهروندی کە   آنداشتند، ضمن کە مردم کشور، هر مقامی و منصبی
بودند رعيت شاهنشاه مشرده » آزادان« برخوردار و ۔قرر کرده بودقانون و شرع م کە متايزهائی

داريوش از . های داريوش بزرگ نيز ديديم هنبشت سنگ را در  بندگاناين اصطالحِ. شدند می
   .ياد کرده بود»  َمنَء َبنَدک« با صفِت اش  و مشاوراِن برجستهترين افسران پارسی بلندپايه

سپاهبد  ايران کە ساالر پس از ارتشتاران. مراتبی بود ارتش شاهنشاهی نيز دارای سلسله
در ترتيبات کە  چنان. حاکمان حملی يا از خاندان آهنا بودند کە تندگرف بود سپاهبدان قرار می
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بگير و دارای طبقۀ خاص خويش  اَرَدَشير خوانديم ارتش شاهنشاهی ارتش منظم و مستمری
. اسلحۀ ارتش بودند نظامِ سنگين سواره کە  بودنوَرا اَسپباالترين مرتبۀ ارتش ازآِن . بود

» اَسَپەَبَر«نبشتۀ داريوشِ بزرگ آمده است۔  کە در سنگ َور را در زمان هخامنشی ۔چنان اَسپ
بود کە ) وران اَسپ(نظام   سوارهترين افسران ئی از زبده  ويژهسپاِهشاهنشاه دارای . ناميدند می

گند  کە رسد نظر می بە.گرفت  از دربار میسرراستا  رمزدش ماه نام داشت و گُندِ شاهنشاه
. نام داشته است» جاويدانان« کە هزاری زمان هخامنشی بوده شاهنشاه جانشين سپاه ده

دهشان لقبِ   کە فرمانوَرهرانيگانوران يک لشکر بود بەنام  یِ اسپترين نيروی سپاه زبده
در اساطير  کە گرفته شده بود) هبرام(ران لقب اينها از ايزد وره. شد  ناميده میخدا ورهرانيگان

 »لشکر صاعقه«بان امروزی ز  بەشايد بتوان اين لشکر را. ايرانی ايزِد حامی سپاهيان بود
 کە  سربازان روستايی بودندالًشدند معمو  ناميده میپيادگاننظام ارتش کە  پياده. ترمجه کرد

) سپاهبد(  حملیده فرمانمهراه  بەرورت ضهنگامِ بەهائی در ارتشهای حملی ديده بودند و دوره
 الًگرفت معمو در برابر جتاوزات بيگانه اجنام می کە در جنگهای دفاعی. شدند فراخوانده می

 دمشن پيکارِ بەسپاه را کە ی کل را در دست داشت؛ و خوِد او بودده فرمانشخص شاهنشاه 
دم سراسر کشور برای مر کە شد حضور شخص شاهنشاه در جنگهای دفاعی سبب می. برد می

و در جای خود خواهيم . شرکت در دفاع از کشور، با جان و دل، در لشکرکشيها شرکت ورزند
 شاهان خودخمتار حملی با سپاهيان بيشينۀدر لشکرکشيهای بزرِگ دفاعیِ شاهنشاه،  کە ديد

  . مهراه شاهنشاه بودند بەشان حملی
کار و سازندگی اشتغال  بە در امنيتمردم در زمان صلح و آرامش در آباديهای خودشان

. کردند پيوستند و از ميهن دفاع می ارتش می بە و در زمان بروزِ خطرِ جتاوزِ خارجی،داشتند
کارهای خودشان مشغول بودند، کە بە  آن نيز مهين وضع را داشتند، و ضمنمزدگير ماهارتشياِن 

شان را مهواره  نگی و دفاعیکردند تا آمادگی ج در مترينهای مومسی ارتش حملی شرکت می
. گُند، درفش، َوشت: گانۀ ارتش شاهنشاهی عبارت بود از سه مراتب رمسیِ. پرتوان بدارند

سپهبِد  کە  قرار داشتگُندساالرشد و در رأس هر گُند يک  شکيل میارتش از چندين گُند ت
   .چند َوشت تقسيم شده بود بەچند درفش، و هر درفش بەهر گُند. حملی بود
پادگان  ده فرمانشد؛ و   ناميده میارگکشور دائر بود در مناطق  کە ادگاهنای گوناگونیپ

هر . زمانده بوداز دوران ماد با کە بود» پت َهرگَە«بد تلفظ نوينِ  ارگ. ناميدند  میبد ارگرا 
 اَمبارگخبش برای اسلحه و خواربار بود و  دارای يک خزانۀ بزرِگ متشکل از دو» ارگ«
آن شهر انبار در عراق کنونی هنوز . (گفتند  میبد امبارگرئيس اين خزانه را . شد اميده مین
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 بِد  هرکدام از شهرستاهنا دارای امبارگ و امبارگالًمعمو.) اش را حفظ کرده است نام ديرينه
 ناميده انبارگ ايرانر پايتخت کە متعلق بەدربار بود خزانۀ بزرِگ اسلحه و خواربا. خويش بود

هر .  در رأس آن قرار داشت)دار کل کشور خزانهيعنی ( بد انبارگ ايران لقب ی بارئيسشد و  می
دارای ايران در زمان ساسانی دولت . سازی نيز بود  دارای يک کارگاه اسلحهالًانبارگ معمو
ترين سالحها در اين مراکزِ  رفته بود و پيش صنعِت اسلحه و مهماِت جنگی رفتۀ  پيشکارگاههای
  . شد پادگاهنا ساخته میوابسته بە
اش بررسی و  شد، و وظيفه  ناميده میستورپِزشکپزشک بود کە   پادگانی دارای دامهر

   .حفظ وضعيت سالمت اسپان جنگی و ستوران بارکشِ ارتش بود
و » گَنَز«خزانۀ مالی را در زمان هخامنشی . هر استانی خزانۀ مالی ويژۀ خود را داشت

خزانۀ مالی . ناميدند  میوَر گَنجدر زمان ساسانی اين مقام را . ندناميد می» گَنَزَوَر«رئيسش را 
رياست خزانۀ سلطنتی . در پايتخت و زير نظر شاهنشاه بود) خانۀ شاهنشاهی گنج(کل کشور 

ممکن بود کە گهبد در عين حال . ت نام داشهبدگِبار بود کە  در دست وزير درالًمعمو
باشد و مقام رياست دربار و رياست خزانۀ سلطنتی و رياست نيز ) وزير خنست (دار فرمان بزرگ

که در جای خود خواهيم ۔ مهرنرسی مثالً. دستگاه اجرايیِ کشور در او مجع شده باشد
   .را داشت» ايران ن ايران و اَدار فرمان بزرگ« چنين منصبی با لقب ۔شناخت

يعنی  (آمارکار  کە رئيسشوجود داشت مالی يک ادارۀ مالياتی هر خزانۀدر کنار 
گاه . ناميدند  میواسپوهران آمارکارهای حملی را  آمارکاراِن خزانه. شد ناميده می) دار حساب

. »آذرپايگان آمارکار «ماننداستان حمل مأموريتشان منسوب شود،  بەمنصبشان کە ممکن بود
 رآمارکاردَپايۀ خزانۀ سلطنتی قرار داشت کە در رأس آمارکاران کشور يکی از کارمندان بلند

 اجنام دار فرمان بزرگمقامش درحِد وزير بود و زير نظر شد و  ناميده می) دارِ دربار حساب(
 امر گردآوریِ مالياهتای ئی از کارمندان مالياتیِ حملْی سيلۀ شبکهو   بەآمارکاران. کرد وظيفه می

و ها  و صنايع و پيشه از درآمدهای زمينهای کشاورزی الًمالياهتا معمو. دادند کشور را اجنام می
اين مالياهتای منظم و قابل حتملْ . شد گرفته مینيز کارواهنای بازرگانی و کشتيهای بازرگانی 
در  کە ماليات گمرگات کشور نيز. های حملی بود مهمترين منبع درآمد خزانۀ دولت و خزانه

الياهتا در گفتار دربارۀ نسبت م. برای درآمد بودی غرب و مشال و جنوب دائر بود منبعشرق و 
 سيم و زرمنبع مهم ديگری برای درآمد دولتی کاهنای . روان دادگر سخن خواهيم داشت انوشە

 در احنصار اجای کشور وجود داشت و عموًم در مهه کە  بود)جواهرات (و سنگهای هبادار
   .شد دولت واريز میانۀ خزهاشان بەدولت بود و درآمد
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سراها،  ها، پلها، کاروان  و نگهداری راهها، جادههزينۀ احداث و نوسازی و بازسازی
رسيد  عموم مردم کشور می بەبرآيند و سودش کە بندها، مدارس، و امور ديگر انبارها، آب آب

 دربار املنفعه را خوِد بزرگترين کارهای عام. های حملی بود و هم خزانۀ دربار هم برعهدۀ خزانه
 اداری و ارتش نيز از های دستگاهاختهای کارمنداِنپرد کە گفنت نيست بەالزم. داد اجنام می

گشت، و خبشی  خوِد ملت برمی بەرو، خبش مهمی از درآمدهای مالياتی اين از. مهين راه بود
   .شد از آن نيز صرف جنگ و دفاع از کشور می

ها و  دادگر دربارۀ مالياهتا و جادهروان   انوشە شاهنشاهیِضمن سخن ازپس از اين، 
دربارۀ مهاجنا . مالکيْت بيشتر سخن خواهيم داشتاملللی و ترانزيت کاال و نظام  بينبازرگانی 

   .حقوق زن در نظام ساسانی نيز سخنی خواهيم آورد
آهنا عموم کارمندان  کە طبقۀ دبيران اشاره کرديم، و ديديم بەدر سخن ار اَرَدَشير بابکان
عهدۀ مقامی با گاههای دولتی بر دستدبيراِنرياست کل . دستگاههای اداری دولت بودند

.  داشتندگوناگونشان مناصب  َحسب وظيفه بەدبيران.  بوددبيربد ايرانمنصب وزير بەنام 
 کاتبان دادگاهها ١:آورده است»  العلوممفاتيح«نامهای مشاری از اينها را خوارزمی در کتاب 

 کاتبان دربار سلطنتی را ،شهرآمار دبيرن دستگاههای مالياتی استاهنا را ، کاتباداد دبيررا 
پان ارتشهای حملی های نگهداری اس خريد و فروش و هزينه بە، کاتبان امور مربوطدرآمار دبير

، و کاتبان آمار دبير گنجهای مالياتی را  انهداران خز ، حسابآخورآمار دبيرو شاهنشاهی را 
 منداِن داوطلبانۀ ثروت اقدامات الًمعمو کە ومیهای عم های اوقاف و خيريه درآمدها و هزينه

 در ايران از ديرباز عادت. ناميدند  میرُوانَگان دبيراملنفعه بود را  برای کارهای عام نيکوکار
ان معمول بود؛ و اين رسم گر حکومتاملنفعه توسط ثرومتندان و  اجنام کارهای خيريه و عامبە

اوقاف و املنفععه ادارات  برای تنظيم امور اين اقدامات عام. از تعاليم زرتشت برآمده بود
آذرگاهها نيز . شد و از دستگاههای دولتی بود  ناميده میروانَگانخيريه تشکيل شده بود کە 

. شد  اداره میآمار دبير آتشبِ منصتوسط کارمندانی با  کە اوقاف خاص خويش را داشتند
   .دوظيفۀ اين اداره نظارت بر پرداخت مستمريهای هيربدان و ادارۀ آذرگاهها بو

 و حاکمان حملی دارای يک مدرسۀ شهريارانهرکدام از دربار شاهنشاه و در بارهای 
دراندرزرد معلم .  بودبدزدَراَندَرويژه بود؛ و رياست اين مدرسه در دست کارمندی با لقب 
بکان ابداع اين مقام را اَرَدَشير با. اخالق دربار و مشاور خاص شاهنشاه و شاهان حملی نيز بود

مهرنرسی نيز در زمان خودش دراندرزبد شاهنشاه . بِد او مؤبد ابرسام بودزود، و دراندرکرده ب
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دراندرزبِد  دارترين نام.  درعينِ حال دراندرزبد نيز بوددار فرمان در بيشتر موارد، بزرگ. بود
داستاهنای بسياری  کە  است خبتگانمهر بزرگروان دادگر   در زمان انوشەدوران ساسانی

رياست هيأهتای . زانگی و کاردانيش در کتاهبای تاريخی و ادبی برای ما مانده استدربارۀ فر
 با دراندرزبد الًشدند معمو کشورهای ديگر اعزام می بەبرای مذاکرات مهم کە بلندپايۀ دربار

لذا دراندرزبد درعين حال مقام وزير امور خارجی را نيز داشت، و قراردادهای مهم . بود
 الًمعمو. شد ياران و مشاورانش منعقد می سيلۀ او و دستو   بەلتهای خارجیدولت ايران با دو

 باشد، فرزانه و وارسته بوده و علمی مقام بلندتريندارای  کە شد فردی داده می بەچنين مقامی
   .برای کشورداری از مهۀ شايستگيها برخوردار باشد

 عالوه بر مدارسی کە ).عليميعنی مرکز ت(ناميدند   میادبستانمدرسه را در زمان ساسانی 
نيز اهنای مهم کشور  پادگکردند، حسبِ گوناگونیِ نوعِ آموزش۔ اداره می مؤبدان و دبيران ۔به

ترين  جتربه ترين و با بلندپايه. هرکدام دارای مدرسۀ خاص تربيت افسران و سربازان بود
دارس با شخص رياست اين م. دهی اشتغال داشتند آموزش بەافسران کشور در اين مدارس

دهی و تربيت  مغان و هيربدان نيز دراين مدارس وظيفۀ آموزش. بود)  پادگانده فرمان(بد  ارگ
رو نظاميان ايران ضمن گذراندن دوران آموزش  ازاين. اخالقی نظاميان را برعهده داشتند
يت ترب. شدند  نيز آشنا میآماه بوددر تعاليم زرتشت  کە نظامی با واالترين اصول اخالقی

هخامنشی از زمان  کە رفت، و اين نيز رمسی بود پيش میبەپای هم  اخالقی و تربيت نظامی پابه
  . را پيش از اين از نوشتۀ گزينوفون و ديگران خوانديم ، و اينبرای ايرانيان مانده بود

شد با تشکيالت نوينی   ناميده میپَيرَدَزيشامنشی در زمان هخ کە نظام خربرسانی سريع
 دوراِن اسالمْیبعدها در . گفتند  میپَرَيد اختصار۔  ۔بهنظام را در زمان ساسانی اين. شدبرقرار 

تشکيالت بريد وظيفۀ . نويسم می» بريد«من نيز در اينجا . گفتند» َبريد«تلفِظ عربْی  بەرا آن
ترين وقت ممکن  دربار در سريع بەخربگيری و خربرسانی سريع از سراسر کشور و رساندنش

  صدها مرکز بريد داير بود، و سراسر کشور شاهنشاهْیهای مواصالتیِ  طول جادهدر. بود
. رساند دربار می بەدر سخن از داريوش بزرگ ديديم خربهای سراسر کشور رائی کە  بەگونه

ترين اسپان را در  شدند و تيزتک  اعتماد دربار برگزيده میکارمنداِن بريد از ميان افراد مورد
دار  فرمان سيلۀ بزرگو  بە بودند و گزارشها را و دربارهنا چشم و گوش شاهنشاهآ. اختيار داشتند

بريد يک شبکۀ بسيار گسترده بود و در مرکز هر استانی دارای يک ادارۀ . رساند شاهنشاه میبە
با استقالل و زير نظر دربار اجنام کە   بلمرکزی بود؛ ولی نه زير نظر شهريار يا حاکم حملی

 رئيس بريد در مرکز هر استان و شهرستان بر کارکردهای حاکم يا شهريار نظارت .کرد وظيفه می
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هدف از ايجاد اين . فرستاد مستقيم داشت و روزانه کليۀ حترکات او را برای دربار می
آمدهای سراسر کشور تا  وزارختانه و تشکيالْت نظارت دايمی و روزانه بر رخدادها و پيش

شايد بتوانيم بريد را با وزارختانۀ امنيت و . سريع و فوری بودخاطر اقدام  بەدورترين نقاط
عمده اطالعات ما از نظام بريد در زمان ساسانی از نظام . اطالعات در زمان حاضر مقايسه کنيم

و تأکيد . نام داشت» ديواِن بريد«توسط برمکيان تشکيل شد و  کە بريد خالفت عباسی است
در زمان عباسی، رؤسای ادارات . ز بريِد زمان ساسانی بودديواِن بريد نسخۀ ديگری ا کە شده

 کە رخدادی از هر غروبِ آفتاب و پاياِن روز، پس از ،ئی روزانه بريد در هر شهر و منطقه
 ارزاق عمومی نرخِکردند، و حتی دربارۀ  خليفه گزارش هتيه میدربارِ  بود برای هبەپيش آمد

 کە ئی دائر بود دربار بود دفتر ويژه بەوابسته کە  بريد در ديوان مرکزی١ِ.نوشتند نيز گزارش می
ئيس ر  بە خالصه کردهاحسب موضوع آهنا تنظيم و احياًن بەکارمندانش گزارشهای رسيده را

گفتند، و  می) گران تنظيم(» ُمَرتِّبين«نها را در زمان عباسيان بەعربی اي. دادند ديوان حتويل می
دفتر تنظيم  بەگزارشها را کە مأمورانی. ئی باشد  ايرانیعبارِت چە ترمجۀ کە دانيم ما منی

در دفتر  کە شدند؛ و مأمورانی ناميده می) َبرواَنقیتلفِظ عربیِ  به (پَروانَگیآوردند  گزارشها می
نام ) امضاکننده(» ُمَوقِّع«گرفتند تا حتويل مرتبين بدهند  ويژه اين گزارشها را حتويل می

شاهنشاهی ترتيباِت کنندۀ سلطنت عباسی از  را ايرانياِن اداره مهۀ اين ترتيبات ٢.داشتند
   .ساسانی آورده بودند

 حملی و شهرداران سخن بگوئيم کە در آخر بايد از نگهبانان ويژۀ شاهنشاه و شاهاِن
باناِن شاهنشاه در  ُپشتيگ.  بودساالر بان پُشتيگدهشان  شدند و فرمان  ناميده میبان پُشتيگ

گاهها، مهراه شاهنشاه شکار بەهنگام رفنت چە بەمناطق کشور و بەدر سرکشی چە مهۀ سفرها،
اند نيز نام برده شده است، ولی ما دربارۀ  فدائيان شاهنشاه بوده کە اسپاران جاناز . بودند

   . نداريمئی آگاهیاينها چندان 
ن و سياسیِ ايران ساسانی مهۀ حاکمان، از شاهنشاه گرفته تا شاها  اجتماعیدر فرهنگ

در زبان فارسیِ » حاکم« معادلِ ادر ايران ساسانی دقيقً» خدا«.  داشتندخدايانلقبِ شهرداران 
که در زمان پارتی و ساسانی (» خدا کت«و » خدا ِده «از اين صفت فقط لفِظ. کنونی بود

نيز تا پايان عهد اموی » خبارا خدا«. برای ما بازمانده است) خدا بوده خدا و کََدک دهيگ
پس از اسالم وارد فرهنگ  کە معنای آفريدگار و پروردگار و معبود بە»خدا«اما . م خبارا بودحاک
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های داريوش بزرگ  در نوشتهکە  ۔چنانشد؛ و اين لفظ  ناميده می» بغ«زمان  ايرانی شد در آن
   .جا بود  از دوران ديرينه بر۔ديديم

 در کشور شکل نگرفت در زمان داری در زمان ماد و هخامنشی و پارتی برده کە گونه مهان
لذا ايران تنها کشور جهان . آمد نهجود و  بەداری درکشور اَرَدَشير بابکان و پس از او نيز برده

و قوانين ايران تنها قوانين در ميان قوانين . نشدآن ايجاد  داری در گاه نظام برده هيچ کە بود
رودان  البته در ميان. ه بودآمد نهدر آن داری  ترتيبات خريد و فروش انسان و برده کە جهان بود

ايرانيان و قوانين ايرانی  بەاين نظام در ميان مجاعات بومی وجود داشت، ولی اين امر مربوط
  . نبود، و آهنا آن را از دوران ديرينه با خودشان کشيده بودند

زرگ غربی شناسان ب ايران . وارد ايران شد و عرهباداری بعدها مهراه با اسالم نظام برده
 بيابند های پيش از اسالم سده ميان ايرانياِنداری در   اثری از بردهشايد کە اند تالش بسيار کرده

از اين امتياز ويژۀ فرهنگ  کە اند حال، خنواسته با اين. جائی نرسيده است بەولی تالششان
. داشتندداری ن ايرانيان نظام برده کە ايرانی سخن بگويند؛ يعنی حاضر نيستند بنويسند

َبرده کرده در  بەاسيران جنگی را تبديل کە عادت يونانيان و پس از آهنا روميان چنان بود
  . آمد نهگاه چنين رمسی پديد  ولی در ايران هيچ. فروختند مزايده می بەبازارها

 ی نويندر زمان هخامنشی وضع شده بود و در زمان ساسانی وارد اوستا کە طبق قانونی
 آهنا راگاه   آن و١ بپذيرند،شهروندیِ ايران را کە کردند  دمشن را جمبور میشد، اسيران جنگیِ

چند . دادند شهر اسکان می کردند و در آن جاد میران انتقال داده شهری برايشان ايدرون ايبە
 رودان و خوزستان تا پايان دوران ساسانی توسط چنين اسيرانی ايجاد شده بود، شهر در ميان

آن اشاره  بەروان دادگر شد؛ و ضمن سخن از انوشە هنا در کنار تيسپون واقع میحتی يکی از آکە 
   .خواهيم داشت

دربارۀ مراعات قوانين ُمَدّون و عدم ختطی از آهنا توسط شاهنشاهان ساسانی گزارشهای 
.  هپلوی ترمجه شده استمتونائل خالفت عباسی از بسياری توسط ايرانيان دوزبانه در او

 انوِنخطاکاران از ق بەشاهان ايرانی در روابطشان با رعايا و در کيفردهیە  کنوشتهجاحظ 
مستوجب اعدام بود ولی  کە شد  کسی مرتکب خطائی میچە چنان. کردند نوشته ختطی منی

 کە گوش ديگران برسد، در کيفرِ آن خطاکار بەخطای آن شخص کە خواست دليلی منی بەشاه
آن خطا نبايد  کە ديد د؛ زيرا از سوئی خود را جمبور میش  اعدام بود درمانده میکيفرشحتی 

. قانون بايد اجرا شود و او را بايد اعدام کرد کە ديد افشا شود، و از سوئی خود را جمبور می
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دهند؛ زيرا در قانون  بەکشنت هنان کە چنين کسی را در داد شاه اجازه منی بەهيچ قانونی هم
وجه اجنام  هيچ بە)يعنی ترور(» کشنتِ غافالنه«نشان شرع ايرانيان و سنتهای ديرينۀ شاها

   ١. باشد شاه ترور شدهفرمان بەکسی کە گرفت و سابقه نداشت منی
کشور خدمت دولت و  کە بەبزرگانی کە رسم شاهان ساسانی از آغاز برآن بود کە نوشتهو 

ده بودند ذکر  زندانی يا اعدام شسبب ارتکاب جرم بزرگی طبق قانونْ بەکرده بودند حتی اگر
اجنام داده  کە کردند و خدمتهائی نيکی ياد می بەبردند و مهواره از آهنا خيرشان را از ميان منی

   ٢. دهندديگران ذکر خير آهنا را گسترش کە شدند داشتند، و مانع از آن منی بودند را گرامی می
بسياری را قبال خطاهای مردم عادی نيز داستاهنای  دربارۀ اغماض شاهان ساسانی در

نقل از متون ۔ بەوری از قبيل ابن مقفع و جاحظ و ابن قتيبه و ابوحنيفه دين۔ايرانيان دوزبانه 
انی شاهان ساس کە نوشتهجاحظ ضمن آوردن چند داستان از اين قبيل، . اند هپلوی آورده

ر امنيت کشور يا امو کە بەزد  خطائی از يکی از رعايا سر میچە  کە چنانرمسشان چنان بود
 کردند دادند و وامنود می رساند چنان خطاهائی را مورد خبشايش قرار می سلطنت آسيبی منی

اشتباهی غير عمدی از آن خطاکار سر زده است و  کە کردند از آن خرب ندارند يا وامنود میکە 
   ٣. کنندآن توجه بەسران دولت نبايد

خطاکار را، هر خطای  کە ياد داريم بەاز قانون دوران داريوش بزرگ و زمان هخامنشی
فقط اقدام برضد اساس . کردند اجنام داده بود، برای بار اول و دوم جمازات منی کە بزرگی

در » اعدام«در زمان ساسانی نيز اين رسم برجا بود؛ لذا جايگاه  .سلطنْت کيفرش اعدام بود
قانون جزا بود کە قانون ساسانی جايگاهی بسيار تنگ بود، و حکم اعدام از احکامِ استثنايیِ 

شد کە خيانِت بزرگی بەکشور يا دولت کرده بودند، يا متاميِت ارضیِ  تنها شامل کسانی می
   .کشور يا اساس امنيت و آرامشِ عمومی را بەخطر افکنده بودند

عنوان راهنمای کشورداری برای  بەلویکتاب التاج را با استفاده از متون هپ کە جاحظ
سرِ  تا امروز بر کە اند شاهان ساسانی رمسهائی هناده کە يادآور شدهخلفای عباسی نوشته است 

 او در اين کتاب برخی از رسوم ٤. بودسرِ زباهنا خواهد زباهنا است و تا دنيا باقی است بر
از زمان اَرَدَشير بابکان و شاپور اول  کە دوستی شاهان ساسانی نوازی و مردم کشورداری و رعيت
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بار عام نوروز و مهرگان، و تبادل هدايا در اين دو  بەمجله آداب مربوطرسم افتاده بوده، ار 
 ابن قتيبه نيز در کتاب عيون االخبار.  ميان شاه و بزرگان کشور، را آورده استجشن بزرْگ

ديگر نويسندگان . تفصيل آورده است بەبسياری از اين رمسها اشاره کرده و برخی را نيزبە
های متون هپلوی در اين   نيز خبشهائی از ترمجه و ديگرانیقبيل مسعودی و يعقوب عرب از

بعدها ابوريحان . زمينه آمده است در تاريخ طربی نيز اشاراتی در اين. اند ها را آورده زمينه
کتاب ابوريحان از . گردآوری کرده است» اآلثار الباقيه«ها را در  بيرونی خبشی از اين نوشته

   . زمان ساسانی است ايرانيان درآداب و رسومِمنابع بسيار مهم دربارۀ شناخت 
مهۀ اهالی  کە داد شاهنشاه در روزهای جشن نوروز و مهرگان اجازه می کە نوشتهجاحظ 

اه درگاشان بەباشند از شهری و روستايی برای دادن شکايتها و عرض حاهل کە کشور از هر طبقه
 شاه مردم را کە شد  مینر کشور اعالچند هفته پيش در سراسمنظور، از  شاه برسند؛ و برای اين

 کە شد و بانگ درداده می. حضور خواهد پذيرفت و شکايت مردم را حتويل خواهد گرفتبە
روزها  در اين. » کسی در بارگاه شاه شود با شاه دمشنی ورزيده استهرکه مانع از دادخواهیِ«

بودند امور ) ضيانقا(هيربدان و دادورزان  کە توسط گروهی از افرادش بەمؤبد مؤبدان
 کە شد، و اگر موردی بود عرايض دادخواهان خوانده می. کرد دادخواهان را رسيدگی می

شاه در حضور . رساند شاه می بە يابد عريضه راآگاهیضرورت داشت شخص شاه از آن 
   :گفت ايستاد و می مؤبد می مؤبدان

اگر شاه ستم .  جهان بزدايدتا ستمها را از مردماست شاه حمول کرده  بەخدا امور مردم را
 کە هيچ گناهی بزرگتر از آن نيست. آذرگاهها را نيز منهدم کنند کە کند رعايا حق دارند

نظر بگيری نزد خدا عزت خواهی  اگر خدا را در] مؤبد ای مؤبدان[تو . شاه ستم کند
 تو يافت، ولی اگر جانب خدا را رها کرده جانب شاه را بگيری خدا در زندگی ديگرت از

   .بازخواست خواهد کرد
   :گفت مؤبد می  و مؤبدان

  بە راسلطنت کند خبت خوشمردم را  کە چون ارادۀ پروردگار برآن قرار گرفته باشد
 جاری شد ]شاهنشاه [بر زبان توچە   آن.دهد ترين انساهنای روی زمين می انديش نيک

   .نزد خدا منزلت بسيار داری کە دهد نشان می
   ١.اين رسم را اَرَدَشير بابکان هناده بود  کەافزودهجاحظ 

شان از ديرباز شادزيستی را  دوست بودند، زيرا فرهنِگ دينی ايرانيان مردمی شادی
                                                 

 .۲۳۱۔ ۲۳۰ کتاب التاج،. 1



۷۲۹ ساسانی شاهنشاهی

رو بازيها و جشنهای بسياری در ايران رواج داشت، کە دربارۀ بسياری از  از اين. کرد تشويق می
اشته شده سخن رفته کە دربارهای ايران آهنا در کتاهبای تاريخ و ادب کە بعدها بەزباِن عربی نگ

  . دادند نيز در برگزاریِ آهنا پابندی نشان می
ولی گزارشهائی . ايران آورده شد بەروان از هند شطرنج در زمان اَنوَشە کە در کتاهبا آمده

کرد و بسيار نيز در آن مهارت داشت، و مهبازيش  بازی می شاپور شطرنج کە دهد خرب از آن می
 کە در اين گزارش گفته نشده گرچە ١.از کودکی با هم بزرگ شده بودند کە رباريان بوديکی از د

نويسند و شاپور  می» شاپور ذواالکتاف« شاپور دوم را الًشاپور اول بوده يا شاپور دوم؛ ولی معمو
   .منظور در اينجا شاپور اول است کە لذا گمان برآن است. »شاپور«اول را 
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   شیکَ گرِزُهدورنج تيزوتبليغس مانی،پيامربِشادی

  پيدايش آئينهای مَندايی و غنوصی

رودان با تأثيرپذيری از فرهنگ و دين  اديان کهن ميان کە در خبش پنجم اشاره کرديم
نوصی زيرِ تأثير دين ايرانی ئينهای اشراقی مهچون َمندايی و غايرانی حتول عمده يافتند، و آ

   .داد هنِ ايرانی را در خود بازتاب میبرخی از عناصر فرهنِگ ک کە شکل گرفت
اين آئين در سدۀ . )شناخت قلبیيعنی  ( استمعنای عرفان بەَمندا يک عبارت آرامی

 ايرانی در بابل هائی از تعاليمِ دينِ جنبه کلدانیِ متأثر از رهرباِن دينیِخنست مسيحی توسط 
 جا باز کرد کە بەنوبۀ نصيبينودی در ميان يونانياِن جاگيرشده در حران و ز  بە و،شکل گرفت

 گنوس ترمجۀ يونانی َمندا ١.ناميدندگنوستيک ی را شکل داد کە بەزباِن خوشادن خود آئين
رودان   در جنوب مياننيز، .تلفظ کردند» غنوصی« عرهبا در دوراِن اسالمْی اين عبارت را .بود

 آهنا ترينِ مشخص کە  آمد بيرون در جنوبِ عراقاز درون آئين َمندايی جرياهنای دينیِ ديگری
  . پرستی کهن بابلی داشتند اختراناين آئينها ريشه در عمومِ . صاّبيان و ُمغَتِسله بودند

 برخی  ايرانی و نيزهای دينِ برخی جنبهاز  کە  با تأثيراتیآئينهای مندايی و غنوصی
فته بودند اساسشان بر  گر)آرياِن شرقِ اناتولی (شان  آئين زروانیِ آرياِن مهسايۀ مشالیهای جنبه

  . هناده شده بود» خير و شر«و تقابل » نور و ظلمت«تعارض 
 با صفت پيرواِن اين دو مکتباز  در دوراِن اسالمْی نگار شناسان بزرگ عربی آئين

.  مقدسِ ازلی و ابدیدو ذاِت بەمعتقدان، يعنی اند ياد کرده» ثََنوِّيون«و » صحاب اإلثَنيناَ«
   :نوشتهشهرستانی 

 خالف َمزداَيسنان بە.اند نور و ظلمت از ازل وجود داشته کە اصحاب اإلثَنين عقيده دارند
 است، و علت پديد آمدن )پديدار، خملوق(حاِدث کە   بلگفتند ظلمت نه ازلی میکە 

اند و در  نور و ظلمت دو ذات ازلی کە گفتند) ثََنوِّيون(اند، اينها  ظلمت را نيز ذکر کرده
   ٢.طبيعت و فعل و مکان و جسم و روح با هم متايز دارندگوهر و جنس و 

رودان  دنبال حتول در دينِ کهن مردم ميان بە در سرزمين کلدها اساًسکە اين آئينها چون  
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۷۳۱ شاهنشاهی ساسانی

داری نيز در  نامرهربان .  نزديک داشتند اشتراک و شباهِتگوناگونیشکل گرفتند، از جهات 
برديصان ابنِ  پردازانی با نامهای  نظريهازمجلۀ آهناە  کها ظهور کردند  و غنوصیها يیميان َمندا

گذار يک مکتب فکری در  َمرقيون و مشعون اثرگذارتر از ديگران بودند، و هرکداْم پايهو 
   ١.آئينهای َمندايی و غنوصی شدند

ناميده شد و  ديصانی ی شد کە نام خودش را گرفت وگذار مکتب ابن برديصان پايه
. رود مشار می بەئی از مکتب غنوصی  شاخه ديصانی٢.يده شدند نامديصانيهپيروانش 
اند؛  نور و ظلمت دو ذات ازلی کە  عقيده داشتند۔٣مذهب بودند نوعی دهری بەکه۔ديصانيها 

شر است از ظلمت  هرچە خير است از نور است و هرچە نور خالق خير و ظلمت خالق شر است؛
از او خالصی يابد،  کە ا نور درآميخت و نور کوشيد ظلمت بدر آغازِ پيدايشِ جهاِن مادْیاست؛ 
   ٤.شد آغاز »خير و شر« و» نور و ظلمت «زمانْ ستيز و از آن

ئی از جربگرايیِ حمض هناده شده  اين باور کە برخالِف باورهای آئينِ َمزداَيسَنە بر شالوده
ردمِ منطقه رفته بود ها از جانبِ سلطۀ سياسیِ روز بر م بود ريشه در ستمهائی داشت کە طی سده

ير سلطۀ روميان درآمده بودند در آتشِ ز  کە بەمردم شام و مصر از زمانی. رفت و مهچنان می
های اول و دوم مسيحی مهواره مورد تعرض  رودان نيز در سده ميان. سوختند  روميان میداِد بی

در کە  چنان سرزمين، رودان و دفاع ايرانيان از اين ميان بەجتاوزات مکرر روميان. روميان بود
 عرصۀ آن کە اه افکندر   بە روم و ايران راسخن از شاهنشاهی پارت ديديم، جنگهای درازمدِت

و از سوی ديگر از حِد تيسپون در مرور از حران و نصيبين و  اَنتاِکَيە از حد تيسپون تا سو از يک
زنيهای روميان در  و آتشبود؛ و در مهان گفتار شاهد ختريبها و کشتارها آميدا تا ارمنستان 

مهراه داشتند زندگی را  کە بە انسانی و متدنیاين جنگها با تلفات فراواِن. رودان بوديم ميان
ان رومی در مصر و شام مهۀ گر حکومت. جهنم کرده بود بەبرای مردم اين سرزمينها تبديل

) ِسرو( خويش بردگاِن بەمتلک خويش درآورده و کشاورزان را تبديل بەزمينهای روستايی را
 ان رومی بودند، و مثرۀ کار و تالشِگر حکومت زيرسلطه بردگان و بيگاراِن بوميانْ. کرده بودند
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۷۳۲ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

هرگونه تالش بومياِن زيرسلطه برای رهايی از ستمهای غير قابل . گرفتند آهنا را روميان می
سط روميان يا از در شام چندين شهر تو. دادند حتمل را روميان با کشتارها و ختريبها پاسخ می

چون مهمندی  شهر شکوه کە ديديم. ه بودويرانه شد نيمه بەصحنۀ روزگار حمو شده يا تبديل
پس از آن . خود نديد بەگاه روی آبادی ديگر هيچ کە  را روميان چنان ويران کردند)ايدوم (پترا

روزگاری مرکز يک   کە در فلسطينسامره.  بوديم)ِاَرم(َتدُمر منِد   ويرانی کامل شهر شکوهشاهِد
 کە مردم اورشليم.  بود در زمان روميان از صحنۀ جغرافيا حمو شد اسرائيلیدولت کوچِک

 بود چندين بار مورد کشتار قرار گرفتند و  ديگرِ اسرائيلیروزگاری مرکز يک دولت کوچِک
 داستان. دنبال آورد بەبارشان برايشان آوارگی ضعيت ستمو   بەتالش برای هببود خبشيدن

ضمن آن بزرگترين مرکز علمی جهان باستان  کە آتش کشيده شدِن شهر اسکندريه در مصربە
 دهها هزارهزار سال تالش فکریِ مکتوب مصريان با  دار سه کتاخبانۀ بزرگ اسکندريه، ميراث(

 خراشی دلکوهی از خاکستر شد داستان  بەتبديل)  علمیهای گوناگوِن  در زمينهطومارِ مکتوب
  .  روميان اتفاق افتادتوسط کە است

انزواگرايی و  بەداد، نوعی گريز از دنيا و گرايش در اين وضعيِت ماالمال از ستم و بی
 مجاعات ١.ايجاد شده بود کشی در روحيۀ مردم مصر و شام و ناحيۀ حران و نصيبين رنج
 و رفته، چاره و درمانده و نااميد از بازيابی سعادِت ازست  در اين سرزمينها، بیرسيده ستم

شايد  کە آمساهنا داشتند بە چشمکە مهۀ اينها مقدرِ آمسانیِ گريزناپذير است، معتقد بەاين
در چنين شرايطی . دهد خامته درد و رنجِ آهنا بەاين کند و  از غيب ظهورکس يا چيزیروزی 

 ايیاعتن بی بە حتمل رنج در شام ظهور کردند و مردم راگرِ  تبليغ َجربگرایچند رهربِ کە بود
گرِ درد و رنج در   تبليغاز رهرباِن اين سلسلهيک سرِ .  زندگی تشويق منودند گريز ازدنيا وبە

) يحيا َمعَمدانی( با َزکَرِّيا و يوحنا در فلسطين و مياِن اسرائيليان های سدۀ خنسِت مسيحی آغازه
دنبالِ يکديگر  بە رومیگراِن  را سلطهخوِد اين سه رهرب .شدآغاز ) عيسا مسيح(ايشوع َمشَيح و 

 سان يکجهت تبليغیِ اين رهربانْ .  راهشان توسط شاگردانشان تداوم يافتلیاعدام کردند و
های  سوی آموزه بەد وبر مجاعات دردکشيده اثر بگذارکە   خيلی زود توانستفکرِ آهنا. بود

ندايی و در ادامۀ اين روند و تا اوايل سدۀ سوم مسيحی از درون مکتبهای َم. آهنا بکشاَند
/ پيروان يوحنا.  حتمل درد و رنج بيرون آمدگرِ  دنياگريز و تبليغ جربگرایغنوصی جرياهنای

هيچ گرفنتِ زندگی را در ميان  بەدنيا و بەاعتنايی يحيا َمعَمدانی و عيسا مسيح حتمل درد و بی
 َمکنيد، کار کە مردم تلقين کرده بود بە مسيحگويا عيسا. کردند کشيده تبليغ می مجاعات رنج
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۷۳۳ شاهنشاهی ساسانی

داری و گرسنگی بکشيد، مهچون پرنده  برابر ستمها مقاومت مورزيد، روزه ازدواج مکنيد، در
کند،  انداز منی آورد و پس دست می بە روزش را در مهان ساعاِت خوردنشخوراِک کە باشيد
  .  رخت نداشته باشيدخريدِن بەپوشی کنيد تا نياز حِد اقل نيازتان بپوشيد و ژنده بەرختی

اگر مردم ياد . برابر ستمهای روميان بود  درمنفیِ شديدیين تلقينهائی واکنش چن
 مثرۀ کارِ آهنا را از آهنا بيگاری بکَشند و کە توانستند کار نکنند روميان منی کە گرفتند می

ماند تا  شد و کسی منی زن نگيرند بر مجعيت افزوده منی کە گرفتند اگر مردم ياد می. بگيرند
  .  کندبيگاری برای روميان

در تعاليمِ پيرواِن يحيا و عيسا در سدۀ دوم مسيحی نوعی شورشِ مبتنی بر خودآزاری 
جهانی  دنيا و زندگیِ اين بەتوجهی کردند بی اينها تبليغ میچە   آن. ستمهای روميان بودبرابر

زندگی  جاويدان در يک سعادِت موهومِانساهنا وعدۀ  بەهای دردکَشی، بود؛ و با تلقينِ شيوه
آهنا بەپيروانشان تلقين کرده بودند کە اين دنيا سرای  .دادند اخروی و جهاِن پس از مرگ می

آهنا . حتمل درد و رنج و حمروميت و ُزهد است، و آن دنيا سرای چيدِن مثرِ اين درد و رجنها
ريده شده کە برای شيطاهنا آف کردند کە نعمتهای دنيا نه برای انساهنا بل بەپيروانشان تلقين می

شوند در دنيای ديگر رنج جاودانه  است؛ و کسانی کە از نعمتها و لذهتای اين دنيا برخوردار می
  . و درِد ابدی خواهند کشيد

در خبش غربیِ خاورميانه  خاللِ دو سدۀ اول و دومِ مسيحی در  دنياگريزانهاين تعاليمِ
گراِن   با پيروان بسيار و تبليغدين نوينی بەتبديل۔يعنی در سرزمينهای زيرِ سلطۀ روميان۔ 

در ميان مجاعات روستايیِ بودند ) شامی(سريانی گراِن آهنا کە  خبشی از تبليغ. پرمشار شد
جادوگریِ دوران کهن  بەبيشتر کە هائی و با شيوهرودان نيز فعاليتهای داشتند،  جنوب ميان

های  ترين شيوه شايع. ددينِ خودشان جذب کنن بە راروستائيان کە کوشيدند شباهت داشت می
و قدرت مداوای بيماريهای » معجزه و کشف و کرامات «داستاهنای شيرينی دربارۀاينها 
معجزۀ مسيح و مريم اجنام  بەگفتند می کە ناپذير ازقبيل پيسی و کوری و گنگی و َشلی بود درمان

 کە در فالن و  ضمن بازگويیِ داستاِن معجزاتیشد و  می يک روستا واردی يکمثالً. دهند می
جا بر دسِت فالن رهرباِن دينِ آهنا اتفاق افتاده است، يکی کور بوده و بەمعجزه بينا شده  فالن

راه افتاده است، يکی پيس بوده و بەمعجزه هببود يافته  است، يکی َشل بوده و بەمعجزه بە
ه جوان شده و است، زنی نازا بوده و بەمعجزه باردار شده و بچه زائيده است، پيرزنی بەمعجز

آهنا با بازگويی چنين داستنهائی . ديگرباره خواستگار يافته و عروس شده و بچه آورده است
ئی کە   و هر بيماری حلهر مشکلی کە دارند دين ايشان را بگيرند مردم اگر کە کرد تبليغ می



۷۳۴ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

دلِ  اده کاه منايشهائی از اين معجزات و کرامات نيز برای عوامِ س١.دارند برطرف خواهد شد
يک بيگانۀ  کە ديدند  در يکی از روزها مردم روستا ناگهان میمثالً،. گرفت روستايی اجنام می
شنيده يک بزرگواری وارد  کە مردم می گويد بە در کنار روستا افتاده است ویشل يا کور يا گنگ

ه است تا وستا رساندر   بەناپذير دارد؛ و خودش را روستا شده و قدرت مداوای بيماريهای عالج
 گر سوارِ  تبليغمرِد فالن کە بينند می کسانیروز ديگر . کند  اشوا مدامعجزهبرکت  بەآن بزرگوار

 او وقتی چشمش.  است يا نشستهافتادهنيازخواه  آن مرِد کە گذرد  میمهاجنااست و از ش خر
نين بود کە چ. ای  شفا يافتهايمانتبرکت  کە بەبرخيز: گويد او می بەافتد  مینيازخواهاين بە

راه   بودَشلمردی کە  بود بينا شده است؛ مردی کە نابينا وارد روستا شده کە ديدند  میکسانی
فرستد و از مردم  عيسا و مريم درود می بەگنگ بود ن زبان درآورده است و کە مردی رود؛ می
 کە  ناشناسنيازخواِه. شد  از روستا غايب میگر معجزه آن سپس.  شوندمؤمن کە خواهد می

سپس ). کە منايش را در روستای ديگری از سر گيرد شايد برای آن (مداوا شده بود نيز رفته بود
  عيساه کردمردی کە اينجا معجزهآن  کە گفت و بەاين و آن می شد ئی ديگر وارد روستا می غريبه
 باز ٢.اَند و مردم را بەايماِن بەخودش بکش بوده و آمده بوده تا دردهای مردم را مداوا کندمسيح

  . کرد آمد و راِه آن رفته را دنبال می گری می يک تبليغ
 گر  کە نشانتأليفات کشيشان مسيحی در دوران ساسانی پر است از چنين داستاهنائی
آهنا  بەبزرگحضور مهيشگی عيسا و مادرش مريم در ميان پيروانشان و نشان دادِن معجزاِت 

  . دين مسيح کارآيیِ بسيار داشت بەانديش  کشاندن روستايياِن سادهاينها در .است
  دربارۀ يکی از اينهامثالً. اند های بسيار برای مردم کرده ها معجزه  در افسانه نيزکشيشان

 اوائلِ سدۀ ششم در بياباهنای جنوب های بعدی بوده و  متعلق بەسدهسريانی و کە نامِ فيميونبە
يک اژدهای  کە کرده، گفته شده ليغ دين می تب در ميان قبايلِ عربشام و منطقۀ اردِن کنونی

سر درجا خشک شده  او نگريست اژدهای هفت بەفيميون محله کرد و فيميون تا بەسر هفت
 َدمِ دهانشناپذير را با  گشت و بيماراِن درمان برزمين افتاد و جان داد؛ فيميون در روستاها می

 نزدش آورد و فيميون تا بەود راکور ب کە اش خبشيد؛ در يک روستائی مردی بچه هببودی می
رفت، و  او در بيابانی می. اش مسيحی شدند بچه نگريست بچه بينا شد، و آن مرد و خانوادهبە

 کە من مدهتا است«: او سالم کرد و گفت بەنامش صدا زده بەيک درختی تا او را ديد او را

                                                 
 . افتاده اکنون در کتاهبای مسيحيان بسيار است تفاق میداستان چنين معجزاتی کە در آن زماهنا ا. 1
تفسير : آميز از اين شيوۀ تبليغ کشيشان در اواخر سدۀ ششم مسيحی، بنگر دربارۀ منونۀ موفقيت. 2

 .۷۸۔ ۷۶/ ۴، طبقات ابن سعد. ۲۴۹/ ۱، سيره ابن هشام. ۳۶۴۔ ۳۶۲ /۱ ،طربی
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 کە فيميون گفت بەرون آمد و؛ و مردی از درون کُندۀ درخت بي»اينجا بيائی کە بەمنتظر تو بودم
ايمان حالی کە و مهاجنا ُمرد در . ميرم ام تا تو را ببينم و از دنيا بروم؛ و اکنون می من منتظر بوده

 اردِن کنونی  عرهبایِاز کە نام صاحل بە مردی١.آورده و هبشتی شده بود؛ و فيميون او را دفن کرد
 های بسياری را پشِت  نيز افسانهگر شده غ سپس خودش کشيشِ تبليو ابتدا مريد فيميون بوده

از معجزاِت  کە  بعدها داستانش وارد قرآن نيز شده، و گفته شده. بوده استسرِ خودش گذاشته
با امر خدا از دلِ سنگ کوه بيرون آورد تا  بەاش را شتری با بچه مادهبزرِگ او يکی آن بود کە 

 از پذيرفنتِ دينِ او خودداری کردند کە  کسانی مردم را مؤمن کند؛ و کليۀنشان دادِن اين معجزۀ
   . نابود کردهاشان را خدا با زن و بچه

گرويدند؛ و  آئينهای َمندايی و غنوصی می بەرودان گونه، مجاعات شهری در ميان اين به
در . شد  تبليغ میگرِد مسيحی کشيشاِن دورهتوسط  کە شدند مجاعات روستايی جذب آئينی می

 در مندايی و مسيحیگراِن  نشين بود نيز تبليغ  خوزیًتاُعمَد کە غربِ خوزستانمناطق روستايیِ 
پيروان عيسا نام . کردند دين خودشان جذب می بەها مردم را مهين شيوه بەاواخر دوران پارتی

است » خودشويان«معنای  کە بەمغتسله. گرفتند» ُمغَتِسلَه«، و پيروان يحيا نام »مسيحی«
» َمعَمدانی«بود؛ زيرا يحيا نيز صفتش » تعميدشوندگان«و » شوندگانتطهير«معنای دينيش 

يحيا آمده بود تا انساهنا . دهنده و تطهيرکننده است يعنی غسل» تعميددهنده«معنايش  کە بود
  اين خبشديگری دردر گفتار . آوَرددست  بەاز گناه تطهير کند و رضايت خدا را برايشان

   .بازشناسی کنيمدو را  حقيقت آن کە و خواهيم کوشيدعيسا و يحيا باز خواهيم گشت بە
ئی قابل فهم دربارۀ پيدايش دينِ  ماننِد بەناگزير نارسا ولی تا اندازه اين فشردۀ مقدمه

رو آوردم کە در دنبالۀ گسترشِ  مسيحيت و مکتبهای مندايی و غنوصی و آئينِ مغتسله را از آن
ە پيامربی بەنامِ مانی در جنوبِ عراق ظهور کرد و دينی کە اينها و زيرِ تأثيرِ باورهای اينها بود ک

کننده و  های اصليش را از اين آئينها گرفته بود؛ و در حقيقِت خويش تئوريزه آورد مايه
شده در اين آئينها بود کە در جامۀ دين نوين و پرکششی بە مردمِ  کنندۀ باورهای مطرح تکميل

کوتاهی پيروان بسيار يافت و تبديل بەدينی شبِه جهانی کشيدۀ منطقه ارائه شد و در مدِت  رنج
  . در سرزمينهای شاهنشاهی ايران و امپراتوری روم شد

   ظهور مانی

گسترانۀ اَرَدَشير بابکان، مؤبدان و هيربدان با برخورداری از  های دين گيری برنامه در پی
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داری  د و فعاليتهای دامنه دولت در سراسر کشور پراکنده شدنجانبۀ سياسی و مالیِ محايت مهه
اه ر   بە و مبارزه با کژيها و مفاسد اجتماعی َمزداَيسَنەدر راه تبليغ دينتوسط مؤبدان و هيربدان 

گير کردِن  ی کە در مهه بەدين و اخالقيات، و جنب و جوشهنضت سراسریِ بازگشت. انداختند
نار فعاليتهای گستردۀ مؤبدان برای در ک. سابقه بود ، در تاريخ ايران بیآن در ايران بەراه افتاد

 از بيرون، در ی َمزداَيسنآئينهای و  شادزيستانهگير کردن دين رمسی و ترويج اخالقياِت مهه
دينِ ئی نوين و ناشناخته از يک  هحوزۀ فقاهت زرتشتی نيز کسانی اقداماتی در راه معرفی چهر

با  کە چهرۀ تاريخی در اين زمينه است مانی بارزترين  در ايراِن ساسانی،.اجنام دادند پا تازه
زمان دربارۀ  چە کە در داستاهنای کشيشاِن يکی از چند مذهبِ مسيحیِ موجود در آن تقليد از آن

شدۀ برانداخنتِ دينهای موجود و ايجاد دين  هدِف اعالن بەعيسا مسيح خوانده و شنيده بود
   .پا خاست بەفراگيرِ جهانی

ايران با ادعای نبوت و داشنتِ رسالت کشورِ مردی از  کە داين خنستين بار در تاريخ بو
کرد و براندازی  جای دينهای موجود ظهور می بەآمسانی برای برقراری يک دين جهانی

با فرهنگ  کە سابقه بود اين رخدادی بی. دينهای موجود را در سرلوحۀ دعوتش قرار داده بود
سان در انتخاب دين و مذهب بود مهخوانی آزادی ان بەبنايش بر احترام کە  ايرانيانسنتیِ

هباء اهللا با  کە  سال بعد۱۶۰۰پس از مانی چنين رخدادی در ايران تکرار نشد تا حدود . نداشت
دين در جهان وجود داشت را براندازد و  هرچە مانی آمده بود تا. رسالِت مشاهبی ظهور کرد

هم مانی و هم هباء اهللا . مهين رسالت آمد؛ هباء اهللا نيز با  دين خودش را در جهان برقرار سازد
از هر دينی جز اين دين  هرکە او آورده است و کە تنها دين برحق و خدايی مهان است کە گفت

عنوان آخرين پيامربِ منصوب  بەدو، هرکدام از اين. دينی است پيروی کند در گمراهی و بی
هد شد؛ و با فراگير شدِن دين او مهۀ دين او تنها دين فراگير و جهانی خوا کە آمسان، وعده داد

اين نويدی . تاريخ خواهد پيوست بەدينهای موجود از جوامع بشری رخت برخواهد بست و
اولی حدود دو سده پيش از مانی و دومی حدود (هرکدام از عيسا و پيامرب اسالم نيز  کە بود
 ين من با تبليغ و بدوند کە پيروانش گفت بەمانی. پيروانش داد بە)ونيم سده پس از مانی سه
مسيحيان و پيامرب اسالم .  خواهد شد، و در تعاليمش جهاد جتويز نشدگير جهان زور کار بردِنبە
 مهچونهباء اهللا نيز .  اساس و پايۀ تبليغ دين را بر جهاد هنادند۔ مهۀ انبيای سامیماننِد به۔

جهاد برای . آميز کرد ساملتتبليغ م بەمانی جهاد را ممنوع اعالم داشت و پيروانش را تشويق
سيد . کس از ايرانيان جتويز نشد گاه و در هيچ زمانی در تاريخ ايران توسط هيچ تبليغ دين هيچ
رو  تبار و دنباله اساس دينش را بر جهاد هناد از نژاد سامی و سيِد عرب کە حممدعلی باب
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. سراجنام برساَند بەسامی رااِن صفوی بود و برپا خاسته بود تا رسالت نامتامِ انبيای باش قزل
ئی را   جهاد را ممنوع اعالم منوده مهان شيوههتبار بود  ايرانیشايد کە ولی شاگردش هباء اهللا

 شيوۀ هباء اهللا را تغيير نداد؛ و ۔خليفۀ هباء اهللا۔َعبدالَبهاء . مانی جتويز کرده بود کە جتويز کرد
 و يقينِ استوار دارند کە وعدۀ روند آميز می املتپيروان عبدالَبهاء هنوز بر مهان شيوۀ تبليغِ مس

   .گير شدن دينشان حتقق خواهد يافت هباء اهللا برای جهان
م در سرزمينِ ۲۱۵ماه سال   فروردين۲۵ در روز گونه کە خودش نوشته است۔  ۔آنمانی

اکنون واسط در  (کسکرنشين  بابل در يک خانوادۀ اهل يکی از روستاهای منطقۀ آرامی
مانی . دان او داده بوده بەنامی چە پدر و مادر مانی کە دانيم ما منی. دنيا آمد بە)عراقجنوب 

 و عبارتی کرد؛ برای خودش تعيين پيامرب شدکە   آنخود مانی پس از کە  صفتی استحَيّا
   ).َسفيَنةُ احلَياة: عربی به(» کشتی زندگانی«معنای  بەُسريانی و غير ايرانی است/آرامی

نام مادر مانی . اند نی را فاتک و پاتک و پاتگ و فتق، و از مردم مهدان نوشتهنام پدر ما
 گر حکومتاز خانداهنای گويا  کە اند نوشته» َسَرگان کَم«خاندان را ميس و اوتاخيم و مريم، و از 

از يا  رودان بوده از بوميان ميان» گر حکومتخاندان «اين  کە  نيستمشخص. پارتی بوده است
تر خواهيم ديد۔  کە پائين  است؛ ولی ۔چنانبودهايلِ آريايیِ جاگيرشده در عراق يکی از قب

 کە توان گفت خبوانيم می» فاِتک« اگر تلفظ نام پدر مانی را .يک خانداِن ايرانی نبوده است
تلفِظ  کە توان پنداشت اگر فتق خبوانيم، با ترديد می. »آور دل«معنای  بەنامِ آرامی است

ابن نديم ). معنای بابک است و ايرانی است شبيه و هم کە يعنی پدرک،( است »پَِتگ «آرامیِ
اکنون نيز در زبان  کە مهان شيوه(نوشته است » فتق بابک«افزوده و » فتق« بە را» بابک«

معنای عربی و فارسی  دو واژۀ هم کە »سامل تندرست«گويند   میمثالًفارسی متداول است، و 
 ديگری از بابک تلفِظ کە باشد» پتگ «شدۀ حتريف شايد تلفِظ خبوانيم» پاتگ«اگر ). است

 ولی اين ١نوشته است؛» َحّماد« نام پدر مانی را  در تاريخشيعقوبی). يعنی پدرک(است 
است کە حتًما از جانب ناسخِ اين نسخه از کتابِ يعقوبی کە بەما رسيده رخ داده بوده اشتباهی 

  .  استو نوشتهانده را َحّماد خو )صفِت مانی (»َحّيا«و 
 اند نوشته کە برای مادر مانی نامهائی. هرحال، مانی و پدرش نامهای ايرانی ندارند به

اوتاخيم و مريم کە البته جای جدالی   در سريانی و آرامی بودِن. است مريم يا اوتاخيم ياسمي
 زناِن آرامی و سريانی ميَسە را نيز بايد شکل ديگری از َميثَە و َميثا دانست کە نامِ. وجود ندارد
  . بوده است
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گرچە بەآن . تبار بوده و نه مادرش گويم مانی نه پدرش ايرانی بر اين پايه است کە من می
اند، ولی   را ايرانی دانستهاوشناسان غربی   مهۀ ايرانسبب کە او در درون کشور ايران ظهور کرد

قين دربارۀ ريشۀ نژادیِ مانی سخن دهد تا با قطع و ي ما اجازه منی کە بەداليلی وجود دارد
  . استو غير ايرانی  سريانی/  آرامیاخالًص) مانی َحّيايعنی ( مانی صفِت. بگوئيم

 تبار  ايرانی مانیپدر و مادر بگوئيم کە  وجود داردبرای ما کنندۀ ديگری نيز قانعدليل 
) ان، ناهيديان، آذريانميترائي(زمان  پيروان مهۀ مذاهب ايرانی در آنکە   ايناند؛ و آن نبوده

 ولی خدای مانی نه اهوَرَمزدا. اند شان َمزداَيسن بوده خدای برترشان اهوَرَمزدا بوده و مهه
َيزداِن دين ِا نزد ايرانيان يکی از ويکی از خدايان بسيار کهن آريايی بوده  کە ُزروان بودهکە  بل

 بسيار دوری مورد پرستش خبشی از زروان از دوران. َمزداَيسن و آفريدۀ اهوَرَمزدا بوده است
 گاه صفت خدا نداشته مجاعات آريايیِ نواحی شرقی اناتولی بوده ولی در ميان ايرانيان هيچ

  . ئی مهچون اَيزداِن ديگرِ ايرانی داشته است خملوق بوده و مرتبهکە  بل
 ئی ازها  جنبهپيروانش از کە وجود داشته» َدهری«نام  بە دينیزمان  آنروداِن در ميان

اند؛ زيرا مؤلفان  ها دهری بوده غنوصی کە رسد نظر می بە.اند  زروانی تأثير پذيرفته بودهآئينِ
با صفت دهريون ياد ) حرانَمندايیِ پديدآمده در  مکتبِ اِنپيرو (حَرنانِيّوناسالمی از 

ه پديد آمد) گردش چرخ(در جهان وجود دارد از دهر  کە هرچە گفتند  دهريون می١.اند کرده
  بودند، َمزداَيسن نبودند، معتقدنژاد زروانيها آريايی. ؛ و اين عقيدۀ زروانيها بوده استاست

  زروان پديد آمده از دروِندوهای اورمزد و اهريمن بودند کە هرنام بە متنازعايزِدجود دو و بە
گفتند  زروانيها می .هنايت و خدای حقيقی نزد زروانيها بود زروان بەمعنای زماِن بی. بودند

د نور و  اورمزکە اورمزد و اهريمن دمشنان يکديگر بودند و مهزمان دست بەکار آفرينش شدند؛
تر خواهيم ديد، مانی اين عقيده را در  کە پائين چنان ٢. تاريکی و شر را، و اهريمْنخير را آفريد

  . تعاليمِ دينِ خودش تبيين کرد و گسترش داد
زيست و دينی شبيه َمندائيان  وران پارتی در تيسپون میپدر مانی در اواخر د کە اند نوشته

   ٣. پيوست بەفرقۀ دينی ُمغَتِسلهميشاِن خوزستان رفته دشت بەداشت؛ سپس

                                                 
 .۳۶۳۔ ۳۵۹ شهرستانی،  ملل و حنل:بنگر. 1
 .۲۶۳۔۲۶۲ ،یشهرستانملل و حنل شهرستانی : تفصيل را بنگر. 2
 خودشان را  از آهنا ياد شده استمغتسلهمردمی کە در تأليفات عربیِ دوراِن اسالمی با صفِت . 3

 و بەنظر ،است» خايی«ِد آَون خايی ترکيبی از نام ايل با پس  ايل.ناميدند خايی و صاّبی می ايل
شود  کە ترمجۀ امروزينش می» خواهندۀ ايل«رسد کە لفظی آرامی۔هپلوی باشد بەمعنای  می
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مانی روزی در بتخانه ؛ و رفت بتخانه می بەپدر مانی در تيسپون کە نوشتهابن نديم 
روز  بار در سه را سه اين؛ و »گوشت خمور، باده منوش، زن مگير«: گفت او می کە بەآوازی شنيد

   ١.مغتسله پيوست بەميشان خوزستان رفت و در دشت بەپس از آن. در بتخانه شنيد
  يکی از معابد َمندائيان بوده؛ زيرا آهناکە ابن نديم از آن ياد کرده است» بتخانه«اين 

رای  ب۔بەميراثی کە از دين کهنِ کلدانی گرفته و اندک تغييری در آن ايجاد کرده بودند۔
پرستيدند و   میآن ذاهتای آمسانی و داشتند،) صنم/ پيکره (هائی و بتمعبد گانه اختراِن هفت

   ٢.ناميدند می» هيکل«معبدشان را 
ودی پسری ز  بە حامله بود و هنگام ابن نديم در گزارشِ باال افزوده کە مادرِ مانی در آن

های او  ناشی از اشتباهی در شنيدهولی اين نوشتۀ ابن نديم . شد» مانی«زائيد کە در آينده 
هائی وجود دارد کە پدر مانی وقتی بەمغتسله پيوسته مانی در سنينِ باالتر از  نشانه. بوده است

دهد کە مانی وقتی چهار ساله بوده در  روايتهای مانويان خرب از آن می.  سالگی بوده است۶۔۵
نشان دهد پدرِ مانی پس از تولد گزارشی کە . ها سپرده شده است تيسپون بەمدرسۀ َمندايی

تيسپون نيز در . مانی از خوزستان برگشته و در تيسپون جاگير شده باشد نيز داده نشده است
بايست کە يکی از شهرکهای پيوسته بەتيسپون بوده باشد؛ زيرا تيسپون کە آراميها  اينجا می

  . بودناميدند از هفت شهرِک مهکنار تشکيل شده  مدائن ۔يعنی شهرها۔ می
رودان پراکنده بودند، بنا بر  در مناطق روستايیِ غربِ خوزستان و جنوب ميان کە مغتسله

 دربارۀ نزديک بودِن زمان ظهور ايشوع َمشَيح ۔يونس/ يحيا۔از پيامربشان  کە هائیگويي پيش
د قرار بو کە برايشان مانده بود در انتظار پيامرب آخرزمان بودند) اسرائيليان موعود ُمنجیِ(

از .  شود و درد و رجنهای بشريت را برای مهيشه از ميان برداردگير جهانظهور منايد و دينش 
مسيحيان نيز منجیِ آخرزمانیِ خودشان را . شد میياد » فاَرقليط«اين پيامربِ موعود با صفِت 

   ٣.ناميدند فارقليط می
                                                                                                                               

 يونانياِن اروپايی کە از مانويت بەمسيحيت رسيده بودند داستاهنایخايی بعدها در  ايل. »خداجو«
 صاّبی نيز .ايوس نوشتندخ لاي تبديل شد و نامش را هايی شبيه عيسای اجنيل بەيک پيامرب افسانه

دانستند و دينشان مقرر   پليد می موجودی زن راآهنا .بوده است» ُمطَهَّر/ تطهيرشده«شايد بەمعنای 
درنگ در آبِ  کە جنس شده است بايد کە بی کرده بود کە مردی کە با زنی آميزش جنسی کند چون

 .يدی را از سر و تن و رختش بزدايدجاری غسل کرده پل
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ين آن آئين بود، و مانی  مغتسله پيوسته بود، از فعالبە  ابتدا بەمندائيان و سپسپدر مانی
پيروان اين آئين  کە ها و داستاهنائی افسانه. در ميان آهنا متولد شد و در ميان آهنا پرورش يافت

اين تأثير چندان . ی هناده بودمانی تأثير بسيار در ساخنتِ ذهنِ دينیِپراکندند در کودکی  می
 ۔ نوشته است خودشبعدهاکە  ۔چنانديد؛ و  او در مهان سنينِ کودکی رؤياهائی می کە بود
. او نشان دادند بەآمسان بردند و ملکوت آمساهنا را بەبار دو فرشته آمدند و او را برگرفته يک

 بار  سالگی رسيده باشد سه۱۲سن کە بە  آناين رؤيا دو بارِ ديگر نيز تکرار شد، و او پيش از
آن اشاره خواهيم  بەتر که پائين۔ه را مانی در کتاب ِکفَالَي اين. بود آمسانی برده شده بەمعراجِ

 بود و» َتواَم«نامش  کە  سالگی رسيد فرشتۀ وحی۱۲سن  بەسپس وقتی.  نوشته است۔کرد
 کە فرموداو  بەنزدش آمده بە)خدای نور(» َيزد روشن«ه گا پيشگفتند از  می» قرين «سريانیبە

از آهنا  کە زين؛ تو نبايداز پيروان اين دين دوری گ«: او گفت بەدين مغتسله را رها کند، و
هنوز هنگام  کە او گفت بە ولی(*).» بدار و از شهوهتا دوری گزينيزهباشی؛ خويشنت را پاک
   ١.بعثتت نرسيده است

تأثير از داستاهنای مغتسله و  بەمانی در آغاز نوجوانيش، کە دهد اين روايتها نشان می
 ديده و ين ساله، در خودش اوصافی میمسيحياِن عراق و خوزستان و در اثر خودتلقينيهای چند

. جهان در انتظار او است کە  موعود استخبش جناتمهان پيامرب  کە نوعی يقين رسيده بودهبە
 و رسالت هدايت شوداز جانبِ آمسان مبعوث  کە پس او از مهان سنين در انتظار روزی بوده

اين باور دامن  بەديده نيز براساس خودتلقينيهايش می کە رؤياهائی. او سپرده شود بەبشريت
   .کرده است زده و او را بيش از پيش آمادۀ دريافت وحی آمسانی می می

برای آغاز رسالتش را دريافت  سالگی رسيد خنستين پيام آمسان ۲۴ سنِ  بەمانی چون
نزدش  بەخودش بعدها نوشته، فرشتۀ وحی کە گونه آن. م بود۲۴۰ يا ۲۳۹سال ، و اين در کرد

                                                                                                                               
فَرا « کە تلفِظ نوينش »مفتاحِ غيب«رسيد کە عبارِت ايرانی باشد بەمعنای  اند بەنظر می معنی کرده

اگر عبارِت . های غيبی را برای مردم جهان کنار بزند يد و پرده؛ يعنی آن کە قرار است بيااست» کَليد
در دين ايرانی !  شده است؟اينها و مسيحيانايرانی باشد معلوم نيست کە چەگونه وارد زبان دينی 

های يونانياِن دوزبانۀ حران و نصيبين  شايد پاراکليت از ساخته. اثری از چنين اصطالحی نيست
  !اند سريانيها فارقليط تلقظ کرده کە آراميها و بوده باشد

! برخيز و هشدار بده«: گونه وحی رسيد اينبعثتش  ما مسلمانان نيز در آغاز  بزرگوارِبرای پيامربِ (*)
 و ].۵۔۲مدثر، آيات [» از پليديها دوری گزين! ات را پاکيزه بدار جامه! پروردگارت را بزرگ بشمار

 . کار کرد حدوِد دو سال گذشتاز اين روز تا روزی کە دعوِت خويش را آش
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   :گفتنين چاو  بەآمده
او کە . ده استنزد تو فرستا بەمرا کە  پروردگار جانبِ من و از جانبِسالم بر تو ای مانی از

 است تو را برای تبليغ رسالْت برگزيده و ) و خدای حقيقیىروح اعل(» سَتەِا َورَروان َبغ«
رسالت خويش را آشکار  کە دهد تو فرمان می بەاو. تو سپرده است بەاين مأموريت را

   .کار ببندی بە رادر توان داری هرچە مردم برسانی، و در اين راه بەازی و نويد حق راس
شايد  ( ترمجه کرده استروی يکی از کتاهبای مانی از اين سخنِ مانی را کە ابن نديم  

مانی  کە افزوده )کتاب شاپورگان کە مانی بەزبان هپلوی نوشته بوده و خنستينِ کتابش بوده
 در ؛در جنوب عراق بود» اقَن«روستای ) يعنی کشيشِ بزرِگ(بعوث شود اسقِف کە م  آنپيش از

سرِ  نزد شاپور رفته تاج بر بەگذاری کرد مانی  تاج اولشاپورِ کە )نوروزروزِ (روز اول نيسان 
   ١.نامهای مشعون و زاکوا نيز با او بودند بە پدرش و دوتا از پيروانش؛شاپور هناد

ندائيان َميک فرقه از  رهربِ برجستۀ دينیِمانی در اين هنگام کە  دهد اين روايت نشان می
يا   کە در آستانۀ بعثت بودهمانی در اين هنگامدهد کە  ؛ و نيز نشان میرودان بوده است در ميان

رودان   َمندائيان در ميانرهربِ اخيًرا مبعوث شده بوده ولی هنوز نبوتش را اعالن نکرده بوده
اند  اکوا نيز حتًما از بزرگاِن بوميان عراق و از رهرباِن برجستۀ دينی بودهمشعون و ز .است بوده

اين مراسم در . اند گذاریِ شاهنشاه بەمهراه مانی دعوت شده کە برای شرکت در مراسم تاج
  . م۲۴۱خنستين نوروزِ پس از درگذشِت اردشير بابکان بوده، يعنی نوروز سال 

گذاری کرده است؛ زيرا از زماِن او استخر پايتخت  جشاپور اول ۔احتماالً۔ در استخر تا 
مانوی و از  متون را ابن نديم ازگذاری شاپور   حضور مانی در مراسم تاجروايِت. شاهنشاهی شد

 سلطنت ساهلای آخرِ مانی در دهد کە مهين روايت نشان می.  استنوشتۀ خوِد مانی آورده
گذاری شاپور  شرکت در تاج.  استبوده  دينیبلندپايۀاز شخصيتهای برجسته و  اردشير بابکان

عنوان يکی از  بەعبارِت ديگر، او بە.ايرانی استاِن  بلندپايگی او در حِد پايۀ مؤبدگر نشان
خوزستان در رأس هيأتی متشکل از ديگر غربِ عراق و جنوبِ ترين رهرب دينی بومياِن  بلندپايه

پس مانی . گذاری شاپور شرکت کرده است تاج اين دو سرزمين در مراسم بومياِنرهرباِن دينیِ 
ياستشان قبول ر  بەرهربان َمندائيان عراق و خوزستان او را کە در آن زمان وضعيتی داشته

زمان از جانب دولت ايران سرپرست دستگاههای دينی  شايد پدر مانی و مانی در آن. اند داشته
اند؛ و شايد پدر مانی در زمان پارتيان  ودهدر عراق و خوزستان ب) غير ايرانيان(ايرانی  ادياِن ان

   .نيز اين منصب را داشته است
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 رسيده  اولحضور شاپورِ بەهيأتی از رهربان دينی بوميان عراق و خوزستانرأسِ مانی در 
اين سنتی معمولی در مراسم بارِ خاصِ و بارِ عامِ . گذاری شرکت کرده است و در مراسم تاج
مانی بارِ ديگر نيز در رأس چنين هيأتی در . شده است ره تکرار می کە مهوادربار ايران بوده

 شاپورگانمراسمِ ديگری بەحضورِ شاهنشاه رسيد و خنستين تأليِف خويش را کە نامش را 
   .هناده بود و بەزباِن هپلوی بود بەشاپور تقديم کرد

نی نزد شاپور  بعدها دربارۀ حضور ما۔رسم پيروان مهۀ پيامرباِن ديگر به۔پيروان مانی 
زنیِ  دارد، و الفهای پيروان انبيای ديگر   بسياری از افسانهاهت بە کە شبهائی ساختند افسانه

حضور شاپور  بەمانی وقتی کە آورده مانويان نوشتۀ ابن نديم از مثالً. دالنه است مؤمنانه و ساده
 شاپور احترام بسيارە  کدرخشيد، و اين سبب شد دستۀ بزرِگ نور می اش دو گل رسيد از دو شانه

مانی از شاپور تقاضا . مانی آورده بود را بپذيرد کە آماده شد تا دينی کە او بگذارد تا جائیبە
در سراسر کشور رفت و آمد کرده برای  کە پيروانش در کشور آزاد باشند و بتوانند کە کرد

  ديگر در آينده نيزبارِ اجازه دهد تا يک کە و از شاپور تقاضا کرد. تبليغ بپردازند بەدينشان
   ١.حضور شاهنشاه برسد؛ و شاپور با اين هردو تقاضا موافقت منودبە

را  اين ديدار و تقاضا اشاره شده است، و آن بە مانی نيز در کتاب ِکفَالَيهنوشتۀ خوِد در
   .تر خواهيم خواند پائين

 را ی کە آورده بوداش شامل تعاليم دينِ نوين مبعوث شد خنستين رسالهکە   آنمانی پس از
زبان هپلوی نوشته   بەاو کە نام اين رساله.  تقديم داشت اولشاپوراش را بە نوشته يک نسخه

پروردگار در هر زمانی يکی از انبيای  کە مانی در شاپورگان ادعا کرده بود.  بودشاپورگانبود 
 ايرانيان زمانی زرتشت را برای. فرستد  برای هدايت بندگانش میگزيند و میخويش را 

 و اکنون مرا. فرستاد؛ زمانی بودا را برای هنديان فرستاد؛ زمانی عيسا را برای شاميان فرستاد
   ٢. فرستاده است)رودان يعنی ميان (برای هدايت مردم بابلام  پيامرب برحقکە 

رودان مبعوث  پيامرب آخرزمان است و برای مردم ميان کە  گفتهااو در اين رساله صراحًت
نظر  بەآن تصريح شده است، و بەدر کتاب ِکفَالَيه نيز کە اين موضوعی است. تشده اس

   . از کتاب ِکفَالَيه ترمجه کرده باشد عبارهتای باال رابيرونی کە رسد می
. م بوده است۲۴۲، و شايد سال شاپور معلوم نيست بەسال دقيق تقديم شاپورگان

بان ايرانی ز   بەئی رساله مانی پس از اين هيچ.  استايرانیبان ز  بەمانیشاپورگان تنها تأليف 
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 ماندائيان و مسيحيان زبان رمسیِ متون دينیِ کە شدتأليف نکرد و بر روی زبان سريانی متمرکز 
 تبار بودند  کە خوزیشدگان خوزستان رودان و شام بود و در مسيحی  در ميان مردم ميانو مغتسله

 بر روی بوميان نيز بەطور عمدهيۀ تبليغ دعوتش  در ساهلای اولمانیمترکز . نيز رواج داشت
   .های او را داشتند  کە آمادگیِ پذيرشِ آوردهرودان و خوزستان بود ميان

 در زمرۀ يکی از الً عمکردگذاری شاپور شرکت  در مراسم تاج کە هرحال، مانی وقتی به
ليتهای تبليغيش را در او با برخورداری از مهين موقعيْت فعا. بودرهربان بلندپايۀ دينی مطرح 

 سايۀ شاهنشاهیِ ايراندر  کە آزادی اديان و مذاهب و عقايد. عراق و خوزستان گسترش داد
 خودش فعاليت آمسانیِ برای نشر تعاليمِ دين مانی امکان داد تا با پشتکار بسيارِ بەبرقرار بود

 اين تقيمِ آمسان بود، واو مورد خطابِ مس کە گفته شدهدر متون مانوی از زبان خوِد مانی . کند
، و باورهائی کە گفت و نوشت و بەمردم رساند آورد شتۀ وحی از آمسان برايش میتعاليم را فر

  . بود» کالمِ خدا«تکرارِ 
اين خنستين بار در تاريخِ شاهنشاهیِ ايران بود کە مردی در قلمرو شاهنشاهی برخاسته 

گويد، و او سخنِ خدا را برای  او سخن میکرد کە خدا بەتوسط فرشته است با  بود و ادعا می
نويسد تا مردم خبوانند و متوجه باشند کە دينهای پيشينه بەتوسط خدا  گويد و می مردم بازمی

  . باطل شده و ورافتاده است و مردمِ جهان بايد کە دينِ او را بگيرند
 از پيش از اين در جای خود ديديم کە آخرين کس کە در زماِن کوروش بزرگ و پيش

رودان ادعای نبوت و دريافِت وحی از آمسان داشت  تسخير بابل توسط کوروش بزرگ در ميان
را رمسيت خبشيد نبوهنيد ۔پيامربشاه بابل۔ بود؛ و » سين«و دين مردوخ را منسوخ و دينِ 

سخنانی کە خدا بەاو وحی کرده بود و او نويساند، و کارهائی کە او بەفرمان خدا اجنام داد را 
رودان برای مردمِ بومی ظهور نکرده  از آن پس ديگر هيچ پيامربِ بومی در ميان. خوانديمنيز 

خبشِ آمسانی ظهور کرد و تصريح منود کە  بود تا اکنون کە مانی با در دست داشنتِ پيامِ جنات
  . رودان مبعوث شده است برای هدايِت مردم ميان

گران اديان مغتسله و مسيحيان، از مدهتا  يغتأثير از تبل بەاقوام آرامی و خوزی، کە از آجنا
ودی در ز  بەپاراکليت بودند، مانی موسوم بە خبشِ آخرزمانیِ پيشتر در انتظار ظهور جنات

مسيحيان عراق  بەاو. دست آورد و کارش باال گرفت بە بسياریمريدانميان پيروان اين دينها 
مهۀ  کە  اين باوری بود١. داده استعيسا نويد آمدنش را کە است» فارقليط«مهان  کە گفت می

 ُجنب و .کشيدند  را میمنجیِ آخرزمانیزودترِ  هرچە آن پابند بودند و انتظار ظهور بەمسيحيان
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۷۴۴ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

رودان و خوزستان برای پيوسنت بەدعوِت  جوش در مياِن مجاعاِت منتظراِن ظهور منجی در ميان
های درازی بعدتر مالهای   سدهپاراکليت کە مانی بود شباهت بەمهان جنب و جوشی داشت کە

 مانی و توفيقش در ميان يعنی .برای پيوسنت بەاو داشتند» باب«شيعه در ايران پس از ظهور 
خودش را  کە توفيقات اوليۀ حممدعلی باب داشتهحيان عراق و خوزستان شباهت بسيار بەمسي

خيل  کە انستمعرفی کرد و تو» بابِ حجِت غايب«عنوان  بەنزد منتظران ظهور حجت غايب
   . کندجنبشِ اوور مهدی موعود بودند را جذب منتظر ظه کە  شيعۀ ايرانمالياِنعظيمی از 

 در ميان ايرانيان ، جذب دعوت مانی شدندها و خوزيها آرامي بسياری ازمجاعاتگرچە 
 يکی از شاگردان يا پيرواِن مانی در کە جا گفته نشده او توجهی ننمود؛ و هيچ بەَمزداَيسن کسی

تر خواهيم ديد کە  علِت اين امر را نيز پائين . استبوده تبار مانی زنده بوده ايرانی کە زمانی
تضاِد تعاليمِ مانی با سنتهای فرهنگیِ ايرانيان بود؛ زيرا فرهنِگ ايرانی و تعاليم دين ايرانی 

  . انديشی  سوگگرِ زهد و دنياگريزی و گرِ دنياسازی و شادزيستی بود و تعاليمِ مانی تبليغ تبليغ
 و بان سريانی نگاشته بودهز  بە۔که مهچون ديگر کتاهبايش۔ کە کِفَاليَهمانی در کتاب 

را بازنويسی و ويرايش کرده  نامۀ خودنوشتۀ او بوده کە بعدها يکی از شاگردانش آن زندگی
ر  بازگشت از اين سفپس از کە شود دهد و يادآور می هند و چين می بە خرب از سفرهايشاست،

 ديدارِ او  يا سومينشايد دومين کە اين ديدار،. رسيده استدوم حضور شاپور  بەدر خوزستان
  .  واليريانوس بوده باشد امپراتورپس از پيروزی شاپور برکە تواند  با شاپور بوده می
سال در سفرهای سرزمينهای   پس از بعثتش چنديناو کە شود معلوم میها او  از نوشته

او در اين سفرها با تعاليم .  برگشته است و عراقايران بەهای نوينی ا دانستهشرقی بوده سپس ب
 در زندگيهای روحی پيمودِن راه تکاملِ بەباور کە تناسخ بە و عقيدههبودا آشنايیِ نزديک يافت

 بود را از بودائيان گرفته وارد دين خويش  تا رسيدن بەآخرين مرحلۀ تکامل اين دنيامتعدِد
  . تر خواهيم خواند  جنبه از تعاليمِ او را پائيناين .ه استکرد

گسترش تعاليم مانی برای متدن و فرهنگ و رشد اجتماعی و حتی  کە خطری بەبا توجه
با تعاليم دين َمزداَيسنە نشان  کە شديدی خاطر ضديِت بەادامۀ حيات جامعۀ بشری داشت، و

کرد، مؤبدان و دربار  شی تشويق میکَ رنجکار نکردن و انزوا و  بەمردم راکە   آنخاطر بەداد، و می
. جلو فعاليتهای تبليغیِ مانی را بگيرند کە ايران در دهۀ آخر سلطنت شاپور اول تصميم گرفتند

دربار دعوت کند تا يک جلسۀ  بەمانی را کە مؤبد از شاپور تقاضا کرد مؤبدان کە نوشتهيعقوبی 
مؤبد در اين جلسه بطالن عقائد مانی  مؤبدان. ودشآورده را با او برگزار  کە مناظره دربارۀ دينی

هند رفت و تا شاپور زنده  بە را در خطر ديدخويشنت مانی چون جاِنسپس . اثبات رساند بەرا



۷۴۵ شاهنشاهی ساسانی

   ١.ايران برنگشت بەبود
کە از خاندان مزداَيسن نبوده، از نظر قوانين ايران دولت جماز نبوده کە جلوِ  مانی چون

ايرانی در بيان و تبليغِ  طبق قوانين ساسانی مهۀ پيرواِن اديان اَن. فعاليِت عقيدتيش را بگيرد
خردپذير است کە شاپور بەخواستۀ مؤبدان . ايرانی آزاد بودند عقايد خودشان در ميان اقوامِ ان

مؤبد بەمانی فرموده کە تبعيِد اختياری برگزيند و از ايران بەهر کشورِ ديگری کە دلش خواست 
او . است کە ابوريحان بيرونی دربارۀ اين تبعيِد مانی مطرح کرده استاين موضوعی . برود

نوشته کە بنابر حکم دين َمزداَيسن کە هرکە ادعای نبوت کرد بايد از کشور تبعيد شود شاپور 
  ٢.را حمکوم بەتبعيد کرد و حکمش آن بود کە ديگر بەايران برنگردد وی

ايران رفت در ترکستان و سرزمينهای چين از کە   آنمانی پس از کە گويند متون مانوی می
در اين سرزمينهای از چند سده پيش از آن آئين بودا گسترش يافته . تبليغ پرداخت بەو هند
کشی و عبادهتای خودآزارانه هناده شده  آئين بودا نيز اساسش بر دنياگريزی و زهد و رنج. بود

انی م کە گويند متون مانوی می .ت بەآئين مسيحيان و مغتسله داشجهت شباهتی بود و از اين
   .دست آورد و مراکز متعددی برای تبليغ دينش برپا کرددراين سرزمينها پيروان بسيار بە

   شيوۀ تبليغیِ مانی

 در توانشاش، قدرتش در اقناع، و  پرکاریِ مانی در بيان تعاليمش، بيان مسحورکننده
گر را   پيدا است مطالعهده از متون مانویش  ترمجههای سنتیِ از نوشته کە شدهی پيروان سازمان
 علت بە)سغدشرقِ کابلستان و ترکستان و (در سرزمينهای شرقی . اندازد شگفتی میًتا بەحقيق

تعاليم بودا زهد و دنياگريزی را رواج داده بود زمينه برای پذيرش تعاليم مانی فراهم بود کە  آن
 شاگردان  از آجنااو. دست آوَرد بەبسياریپيروان  کە و مانی در دور دوم سفرهايش موفق شد

مهراه  بەگر  دعوتهای دستهرودان و خوزستان با او رفته بودند را در  از ميان کە طراز اولش
، مصر و )فرانسه(، گال )سيسل(شام، اناتولی، بالکان، ايتاليا، اسپانيا، ِسِکلّيە  بەهايش نوشته

مسيحی در اين سرزمينها و تبليغشان دربارۀ پيامربِ گراِن  فعاليتهای تبليغ. مشال آفريقا فرستاد
 را ی تبليغی در جذبِ مريديابیِ اين هيأهتا ودی ظهور کند زمينۀ کامز   بەقرار بود کە آخرزمان

 در اين سرزمينها توسط پيروان نوينِ پرمشاری های صومعهزمانی  در خالل اندک. فراهم آورد
ی يونانی و التين و قبطی ترمجه و در اروپا و مصر و مشال باهناز   بەهای او  و نوشتهشدمانی دائر 
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در خوزستان و عراق و شام و مصر و اناتولی نيز مجاعات بسياری از . آفريقا منتشر شد
  چيزی نگذشت کە.پيروان مانی پيوستند بە را پذيرفتند وفارقليط بودِن مانیمسيحيان ادعای 

   . رقيبِ مسيحيِت نوپا تبديل شدبزرگترينبەخاورميانه و اروپا دين مانی در 
زمين  مسيح را خدا برای هدايت مردم مغرب کە مانی در آغاز کارش گفته بودگرچە 
خبش بزرگی از پيروان  کە ، و برای عيسا احترام بسيار قائل شد تا توانست استفرستاده بوده

ا عيسای خودش بکشاند، ولی وقتی کارش باال گرفت عيسای مورد نظر خويش ر بەعيسا را
پسر مريمِ بيوه بود و يهوديها  کە آن عيسا کە ديگری سوای عيسای مسيحيان معرفی کرده گفت

 خودش را عيسا ناميده بود تا مردم را گمراه کند و کە اورا اعدام کردند يک شيطان بود
طان شيکە   بلاو پيامرب نبوده کە بند ناميد و گفت او موسا را نيز دروغ. پرستش خودش درآوَردبە

متوِن اصلی مانوی را خوانده  کە ابن نديم. دروغ فرستادۀ خدا ناميده است بەبوده و خودش را
شيطان در  کە گفت بند ناميد و می مانی در کتاهبايش انبيای ديگر را نيز دروغ« کە بوده افزوده

يامربان ولی زرتشت و بودا و ابراهيم را پ. »هناد پوستشان وارد شده بود و سخن بر زبانشان می
   ١.ناميد آور می حقيقی و دين

 کە گفت خداگونه سخن میفراگيتايیِ  آمسانیِ قدسیِ از يک عيسای گونه، مانی اين
مسيحيان  بە وناميد می  اين عيسای مقدس و خودش را پاراکليِت؛ بودمسيحيانسوای عيسای 

خدا را بپرستيد کە   آنجای بەپرستيد شيطان بوده و مشا مشا می کە آن عيسا کە کرد تلقين می
مژدۀ (کنم و مژدۀ ظهور مرا  من معرفی می کە پرستيد؛ و عيسای حقيقی اين است شيطان را می

   .داده است) پاراکليت راآمدِن 
های چهارم و پنجمِ  های پرمشاری نوشته بوده کە برخی از آهنا تا سده مانی کتاهبا و جزوه

شناساِن بزرِگ اسالمی برای  هائی از آهنا را فرقه هجری در ايران و عراق موجود بوده، و گزيده
های او و مريدانش نيز در سدۀ اخير در  هائی از نوشته پاره. اند ما بەزباِن عربی بازنويسی کرده

 است کە نوشتۀ خوِد مانی و کِفاليهاينجا و آجنا کشف شده است کە از مجلۀ آهنا کتابِ پرآوازۀ 
 خورشيدی در ويرانۀ ۱۳۰۸در سال .  از مريدانش استشده توسط برخی بازنويسی و ويرايش

از زير تپۀ  شناسی  در کاوشهای باستان کە مانوی در جنوب استاِن فَّيومِ مصرهای صومعهيکی از 
بر کە   آنسبب کە بەشدشنی بيرون کشيده شد يک نسخه از ترمجۀ قبطیِ کتاب ِکفَالَيه کشف 

اين کتاب سپس .  بزرگی از آن سامل مانده است نوشته شده بوده خبش)پاپيروس (ردیکاغذ َب
گراِن غربی بەزباهنای اروپايی ترمجه شد، و من در اينجا از يک ترمجه کە بە  بەمهِت پژوهش
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» ِملَل و نَِحل«ابن نديم و » الفهرست« ِکفَالَيه در کنار ١.ام زبان انگليسی است استفاده کرده
 منبع اصلی برای شناخت مانی ۔اند استفاده کردهکه از تأليفاِت دسِت اول مانوی ۔شهرستانی 

 کە مهان کتاهبائی( مانی آورده شده است در ِکفَالَيه نام چندين تأليف ديگرِ. و آئينِ او است
شايد بتوان ِکفَالَيه را کاملترين کتاب ). اند  را آوردههاشانابن نديم و شهرستانی و يعقوبی نام

   .مشار آورد بەتعاليم مانی
در شخصِ خودش تعاليمش را  کە او تنها پيامربی است کە کرده کفَاليه تصريح مانی در

صورت نوشته درآورده و در اختيار مردم جهان قرار داده است؛ و يادآور  بەهای متعدد رساله
پيروان مسيح کە  چناندست خودش ننوشت؛  بەکدام از انبيای پيشينه کتاب دين را هيچ کە شده

در ايران  کە  بزرگگر روشنزرتشت، پيامرب نور و «و تعاليم او را نوشتند؛ و نامه  پس از او زندگی
شاگردان و کە   بلنزد ويشتاسپ رفت، کتابش را خودش ننوشته است بەمبعوث گرديد و

اکنون در  کە پيروانش پس از او تعاليم او را حفظ کرده بودند و آهنا را در کتابی تأليف کردند
   ٢.»دست است

 و از کودکی برای هدر زمان سلطنت اردوان پنجم متولد شد کە کردهَيه تصريح او در ِکفَال
نزدش  بەفرشتۀ وحی کە ، و خنستين باریه استشد حتويل گرفنت رسالت آمسانی پرورده می

تأکيد  بەاو. گذاری کرده بود اَرَدَشير بابکان تاج کە آمد در زمان کودکی وی بود و آن زمانی بود
   :کند که ادعا می

از زمان آدم تا امروز اتفاق چە   آنزمانْ فرشتۀ وحی مهۀ اسرار گذشته و آيندۀ جهان، در آن
از مهۀ  کە من آموخت بەاسراری. من آموخت بەافتاده و سپس اتفاق خواهد افتاد، را

مردم جهان  هرچە علمِ. شدمهۀ رازهای جهان بر من مکشوف . مردم جهان پوشيده است
   .من داده شده است بەانديشند  میبينند و شنوند و می می

مهۀ اسرار آشکار و  کە بەخرب داده شده کە ام من مهان مسيح موعوِد آخرزمان کە افزوده و  
سعادت  بەم تا درد و رنج را از بشريت دور کنم و مهگان راا من مبعوث شد. هنان آگاه است
   .ابدی برسامن

هند رفتم تا راز  بەير مبعوث شدم ودر ساهلای آخر سلطنت اَرَدَش کە کردهسپس تصريح 
سلطنت نشست من  بەاَرَدَشير درگذشت و شاپور کە در مهان سال. سعادت ابدی را تعليم بدهم

گاه   آن.بابل و ميشان و خوزستان آمدم بەپارس آمدم و از پارس بەکشور هند را رها کرده

                                                 
1. Mani. The Kephalaia of the Teacher. Tr. Iain Gardner (E. J. Brill, 1995). 
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تعاليم دين را  کە ن اجازه دادم بەشاپور مرا با احترام شايسته پذيرفت و. حضور شاپور رسيدمبە
رودان و مرزهای کشور روم   تا غرب ميانزمين ايران پس از آن از شرقِ. در جهان انتشار دهم

   .تعليم و تبليغ پرداختم بەسفر کردم و
در زمان سلطنت شاپور اول اتفاق افتاد،  کە سرزمينهای شرقی بەو دربارۀ دومين سفرش

ت هند سفر کردم و مهۀ شهرهای هند را گشتم تا راز سعادبە دريا ديگر از راه بارِ يک کە نوشته
ايران برگشتم و شهرهای  بەسپس. ولی مردم با من خمالفت کردند. دهمابدی را بەمردم تعليم 

ايران را گشتم، دربارۀ نزاع ابدی نور و ظلمت سخن گفتم، دربارۀ گناه و ثواب سخن گفتم، 
از ظلمِت ماده رها شده  کە خواستند  نيافتم؛ زيرا مردم منیولی در ميان ايرانيان نيز گوش شنوا

يعنی در دروِن ايران جلوِ فعاليتم را  (سپس مرا از تبليغ و راهنمايی بازداشتند. شوندروحانی 
خواستند   ايران منیشاه و شهرياراِن. خبشِ من توجه ننمودند تعاليم جنات بە و)گرفتند

فريادهای . ذيرند، زيرا اسير دسِت شياطين بودنددادم را بپ من تعليم می کە حقايقی
 بابل آمدم و در شهرهای خمتلف بابل و آشور بەلذا. خبش من در گوش آهنا اثر نکرد جنات

 تا مردم را از ،بد است چە نيک و کە چە تبليغ حقايق پرداختم و برای مردم بيان کردمبە
شد، منِ  ۀ کشورها با من خمالفت میدر مه گرچە .وشناييها برسامنر   بەتاريکيها رهايی داده

تن بيش نبودم ختمِ حقيقت را در ميان مهگان کاشتم، ديدگان مهگان را بر روی  يک کە مانی
خبشِ من را  جلو گسترش تعاليم حيات کە حقايق گشودم؛ زورمندان با مهۀ توانشان نتوانستند

   .کردم نيرومندتر از زورِ آهنا بود من بيان می کە بگيرند و مانعِ گسترش نور شوند؛ زيرا حقايقی
ام تا بيماریِ جهان را  شد؛ من آمدهکَ جهان در بيماری است و درد می کە او تأکيد کرده

 و من آن ، استپزشِک کاردانجهان نيازمند . بزدايم کنم و دردها و رجنها را از جهان درمان
 خويش گردن پزشِکهای هنمودر   بەبايد کە اند مردم جهان مهچون بيمارانی. پزشک استم

 پزشک توجه ننمايد و پزشکهنمودهای ر   کە بەبيماری. هنند و آهنا را اجرا کنند تا شفا يابند
درد  کە شود و نه تنها جمبور است  خويش میدرماِنرا دمشن خويش بپندارد نادانسته مانع 

   .ننددردهای ديگری عالوه بر درِد کنونيش نيز حتمل ک کە جمبور استکە   بلبکشند
در نقاط دوردسِت جهان مأمور تبليغ رسالتهای  کە  منياراِن کە کند سپس تلقين میمانی 

پيروزیِ هنايی ازآِن  کە بايد يقين داشته باشندکە   بلاز هيچ خطری هبراسند؛ کە اند نبايد من
 پراکنند و وسائل رستگاری زدايند و حکمت می ظلمتها را می کە اند ايشان است؛ زيرا ايشان
 حتمل خبش  جناتدر راه تبليغ رسالِت کە  من هر رجنیياراِن. کنند ابدی مردم را فراهم می

هبتر و برتر در جهان  هرچە پااليند و سزاوار پاداشهای کنند روح خويش را بيش از پيش می
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. اند  دردهای مردم جهاندرماِن در کارِ کە پزشکانی استند من يارانیِ. ديگر خواهند بود
بيماری و زخم را با داروهای تلخ يا عمل جراحی درمان و معاجلۀ  کە ممکن استچە  گرپزشْک

 برايش جتويز پزشک کە  تلخیداروی کە داند مهراه با درد باشد ولی بيمار می کە اجنام دهد
خاطر هببودی يافنت  بەکند  با جراحی و شکافنتِ زخم بر او حتميل میپزشک کە کند و دردی می

 کە کند، داروهای تلخی  را حتمل میپزشکدانا در چنين حالتی درد کارد بيمارِ . او است
دهد و تا پايان   پاداش نيز میبە پزشْک کند، و  جتوير کرده است را تناول میش برايپزشک

اين امور توجه داشته باشند و مهۀ تالش  بە من بايدياراِن. گزار او خواهد ماند عمرش سپاس
   ١.کار گيرند بەهانخويش را برای هدايت مردم ج

 او تلقينهايش را. گرِ بسيار زبردستی است تلقين کە  استمانی در ِکفَالَيه نشان داده
 برای الًمعمو کە شکوکی. و پاسخِ مانی مطرح کرده است» يکی از اصحاب «صورت پرسشِ بە

ولی  حقيقی  مؤمنِ يک صحابیِپرسشهایعنوان  بەآيد را  او پيش میانساهنا دربارۀ تعاليمِ
 يکیِ آهنا  بەيکی بسيار مؤثریزبانیِ آهنا با چربگاه بە  آنکند و اندکی دچار ترديد مطرح می

حتی شکوکش نيز  کە رساند يقين می بەپرسنده را کە دهد؛ و پاسخهايش چنان است پاسخ می
مِ گويد از جانب عالَ مانی میچە   کە آناو است و او بايد اطمينان داشته باشد نشانۀ ايمان قویِ

مانی چە کە   آنخواهان جنات ابدی باشد بايد مهۀ کە باال است و عين حق است و هر انسانی
   . با جان و دل بپذيرد راگويد می

 ام يقين کامل رسيده بەمن کە نويسد مانی می بەخطاب» يکی از اصحاب«سپس از زبان 
ربد شياطين بروم و آهنا ن بەبا مهۀ توامن کە ام ام حق است؛ لذا تصميم گرفته برگزيده کە راهیکە 

روزه  کە ام يقين رسيده بەمن. دهم و جهان را از عناصر ظلمت و امور شيطانی برهامنرا شکست 
من . دهد روح انسان را پااليش می کە گرفنتِ مهيشگی و ذکر و منازِ دائمی هبترين عملی است

غفلت خنواهم  بەز عمرم راحلظه ا سر خنواهم برد و يک بەرد و دعا و نيايشذکر و وِ دمی بی
   .ام داری آفريده شده برای عبادت و ذکر و نيايش و روزه کە ام يقين رسيده بەگذراند، زيرا
 کند های ابن نديم و شهرستانی نيز خوانديم، مانی در ِکفَالَيه تلقين می از نوشتهکە  چنان

رای جنات بشريت از دخالت پروردگار ب کە رسيده ضعيتی میو   بەبشريت کە در هر زمانیکە 
گزيده و مأمور تبليغ  طلبيده پروردگار يک پيامربی را برمی گيرشان است را می دامن کە گناهانی

مسيح موعود و پاراکليت است را  کە آخرزمان است مانی کە کرده است؛ و اکنون حقايق می
لمت است و اکنون بشريت بيش از هر زمان ديگری گرفتار فساد و ماده و ظ. مبعوث کرده است

                                                 
 .۲ِکفَالَيه، . 1



۷۵۰ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

   .اين وظيفه را پروردگار برعهدۀ مانی هناده است. نيازمند راهنمايی است
 سالگی در مدرسۀ پرورش کشيشِ َمندائيان در تيسپون پرورش ۵۔۴ يناز سن گرچە مانی

در ) مغتسله(ها   ايلخايیصومعۀ بە سالگی در مدرسۀ وابسته۲۴ تا ۱۲يافته بود و سپس از سن 
ياست آن رسيد، ر   بەرا داشت و سپس خودش پدرش رياست آن کە ه بودميشان تعليم ديد دشت

 ، و)يعنی اُّمی است(نزد هيچ معلمی شاگردی نکرده و آموزش نديده است  کە کرد ولی ادعا می
» َيزد روشن«از آمسان و از نزد   کە فرشتۀ وحینويسد وحی آمسانی است گويد و می میچە کە  آن

چە   کە آنکرد بياِن ديگر، مانی تصريح می بە.آوَرد ست و میبرای او آورده ا) خدای نور(
او تا پيش  کە کالمِ خدا است، و چيزهائی استکە   بلآوَرد نه سخنِ او نوشته درمی بەگويد و می

ئی نرفته بوده و هيچ  هيچ مدرسه ؛ زيرا بهدانسته است می نه شنيده بوده و نه از نازل شدنشان
و مهين خود هبترين دليل است  .ه است تا اينها را ياد گرفته باشدکتابی نزد کسی خنوانده بود

کە آهنا را خدا از آمسان  نويسد نه از پيشِ خودش است، بل گويد و می کە اين چيزها کە می بر آن
بر دسِت فرشتۀ وحی برايش فرستاده است تا بە بندگاِن خدا برساند و راه سعادِت ابدی را 

  . بەمهگان نشان دهد
اش کە مريدانش نوشته  نامه های خودش و با بازخوانیِ زندگی را ما در خالل نوشتهمانی 

توانيم بەخودمان اجازه دهيم کە بگوئيم او  يابيم کە منی باز و باصداقت می اند چندان پاک بوده
توانيم بگوئيم کە او از مهان سنينِ کودکيش  اما می. گفته است در ادعاهای باال دروغ می

انگيزِ پندارساختۀ خويش بوده است کە بەراستی هم در  در رؤياهای توهمچندان غرق 
برده شده، بەراستی هم ) بەمعراج(بيداری بە سفرهای آمسانی  رؤياهای نيمه خواب و نيمه
ديده و وقتی  آمده را بەچشم می پنداشته وقتی از آمسان بەزير می موجودی کە فرشتۀ وحی می

کە گفته نزد کسی  اين. شنيده است گفته او بەگوش می  بازمیفرشته پيامِ آمسان را برای او
کە بايد  آموخته و کتاب خنوانده بوده است هم دروغ نگفته و گزافه نبافته است؛ بل چيزی نه

ئی دچار شده بوده  باور کرد کە او وقتی در آستانۀ بعثِت خويش قرار گرفته بەچنان حالِت روحی
 رفته بوده و فراموش کرده بوده کە بسيار چيزها را نزد اين و کە فراموش کرده بوده کە بەمدرسه

گونه  تواند کە اين حالِت روانیِ برخی افراِد نادرِ بەاين شناسْی می اکنون روان. آن آموخته است
مانی نه در پیِ کسبِ جاه و مقام و نام بود نه در . را بررسی و اثبات کند) اَُنرمال(شده  نامتعادل

برعکس، او آمده بود تا جاه و نام و مال و ثروت و لذت و خوشی .  و مال بوددنبال کسب ثروت
را نفی و مردم را از آهنا بيزار کند؛ و خودش نيز از آهنا بيزار بود؛ پس چرا ما بپنداريم کە او در 

  !بافته است؟ ها و ادعاهايش دروغ و گزافه می سخنان و نوشته
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   تعاليم مانی

آهنا  را از دينهای متعددی گرفته و  نوينِ خويشمانی تعاليم دينِ کە تا اينجا ديديم، چنان
 و زروانبود کە با نام ) زِد نوراَي (يَزد روشنخدايش . کرد يخته بود و ارائه میبا هم درآم

 يار بود ه دستيزد دارای َد روشن. نيز از او ياد کرده است) سلطاِن هبشت (شهريار وَهِشت
 ١.قل و تدبير و غيب و حب و ايمان و وفاء و مروت و حکمتنامهای ِحلم و ِعلم و َعبە
 مانی حکمت برای مردمِ جهان .است» دين مانی«معنای  بەهای مانی در نوشته» حکمت«

 نبوت و وحی و فرشتۀ وحی را مانی از مفاهيمِ. آموخت آورده بود و حکمت بەمردمِ جهان می
در اديان سامی خدا در آمسان نشسته بود و ە  کگونه رودان گرفته بود؛ و مهان اديان سامی ميان

توسط يک فرشته  بەفرستاد مانی پيام خدا را سيلۀ فرشتۀ وحی برای پيامربش میو  بەپيامش را
 نيز از  رااسطورۀ آفرينشِ او خملوطی از اساطيرِ ايرانی و سامی بود و خبشی. کرد دريافت می

ئی  های مانی جای ويژه ای مسيحيان در نوشتهآدم و َحّوای داستاهن. تورات مسيحيان گرفته بود
تقابلِ  بەعقيده.  گرفته بودزروانیَمزداَيسنە و آئين آئينِ نظريۀ تضاد خير و شر را از . دارند

ازلیِ شيطان و خدا را از زروانيان و ديصانيها، و نربِد ازلیِ نور و ظلمت را از غنوصيان و 
سليقۀ خودشان  بە از ايرانيان و زروانيها گرفته وشانودنوبۀ خ بەآهنا نيز کە ديصانيها گرفته بود

پسندی و اجتناب از هرگونه لذت را از مغتسله و  ستيزی و رنج زهد و شادی. پرورده بودند
خاطر پااليش  بەدرپی زندگيهای پی(تناسخ  بەعقيده. صابيان و مسيحيان و بودائيان گرفته بود
 اخروی و زندگیِ. از بودائيان و هندوان گرفته بودرا ) يافنتِ روح و طی کردن مراتبِ تکامل
و از ترکيب مهۀ اينها تعاليم . خاصی پرورده بود بەگونۀ هبشت و دوزخ را از مزداَيسنان گرفته و

جای مهۀ ) هايش تصريح کرده بود را در نوشته خودش اين(قرار بود  کە نوينی را ايجاد کرد
   .اديان موجود در جهان را بگيرد

 بان هپلوی نگاشته بود و رسالۀ شاپورگان راز   بەمانی ابتدا تعاليمش را گفتيم، کە چنان
 خوزی و آرامی ًتاشاگرداِن او ُعمَدکە   چونولی. بان هپلوی بودز   بەشاهنشاه تقديم داشتکە بە

هايش را   و نوشتهنوشت،بان سريانی ز  بە راهايش کتاهبا و رساله  مهۀو سريانی بودند بعدتر
  .  آراستدهنده توضيح) تصاويرِ(های  نگارهاذهان عوام نزديک کند با کە بە  آنبرای

ترمجۀ عربیِ نام اين کتاهبا . بان سريانی نوشتز   بەمانی هفت کتاب کە نوشتهنديم  ابن
 ۔۵ ِسفُر األحياء، ۔۳ ِسفُر اجلبابره، ۔۲ ِسفر االَسرار، ۔۱:نديم چنين آورده است را ابن
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بان امروزينِ ز  بە نامهای اين کتاهبا١. پراگماتيا۔۷فرائُض املستمعين،  ۔۶فرائُض املُِحّبين، 
 تکاليِف، کتابِ قهرمانان، کتابِ زندگان، )امور غيبی (کتاب رازها: شود ما چنين می

  .  عبادیاحکامِ نيوشگان، تکاليِف، هواداران
کرده ون بزرگ نيز ياد نام اجنيلي بە و از کتابیاهبايش را در ِکفَالَيه آورده مانی نام کتخوِد

» َملَکوت« بەمعنای  لفظی ُسريانی۔شکلِ اجنيل آمده است بەکه در قرآنْ۔اجنيليون . است
 بوده  سوره۲۲ دارای يوناجنيل. است» ازآِن مالئکه« و بەمعنای َملکوت نيز عربی است. است

 نام هر ه، وشد شروع می و هر سوره با يکی از اين حروف ؛مشارۀ حروف الفبای سريانیبە
سوره از اين حرِف اولش آمده بوده است؛ مثالً، سورۀ الفا، سورۀ بتا، سورۀ جيما، سورۀ دال، 

  . است» ديواربند«و » حصار«نيز واژۀ سريانی بود کە معنايش » سورا«. تا آخر
در اثبات نبوِت آخرزمانیِ مانی و منسوخ شدِن ) يعنی کتابِ کتاهبا (سِفر االَسفارکتابِ 

 کە نوشتهيعقوبی . وجود و ناحق و شيطانی بودِن برخی ديگر از دينها و پيامربان بوددينهای م
 کە نوشتهابن نديم و  ٢.ات انبيای پيشينه را رد کرده بودمعجز» ِسفر االسرار «کتابِمانی در 

او . مانی در کتاب سفر االسرار کليۀ اديان گذشته را مورد بررسی و نقِد کوبنده قرار داده بود
گواهی عيسا «و » يهوديان بردار زدند کە پسرِ زِن بيوه«ی از باهبای اين کتاب با عنواهنای برخ

.  دين مسيحيان را کوبيده بود مسيح و»گواهی آدم برضد عيسا«و » برضد خودش در شهر يهودا
و » قول ديصانيها دربارۀ نفس و جسد«و » فرومايگان در دين«در باهبای ديگر با عنواهنای 

 و ابواب ديگر» باب قيامت«و » باب پيامربان«و » ه بر عقيدۀ ديصانيها دربارۀ حياتَرّدّي«
   ٣.نقد اديان ديگر پرداخته بودبە

  بەگيری و مهار نفسِ اَّماره از گرايش  تعليم راه و روش عبادت و روزهپراگماتياکتاب 
صی دادن نفس از منظور خال بەشهوهتا و آموزش راههای گوناگوِن ُندبه و زاری و خودآزاری

   .عناصر ظلمانی بود
 ياد داده .ثواب را برای عوام بيان کرده بود مانی گناه و »تکاليف نيوشگان«در کتاب 

راههائی رزق حالل  چە چيزهائی دوری گزينند، و از چە زندگی کنند، از چەگونه عوام کە بود
   .عمل کنند تا مرتکب حرام نشوند چەگونه کسب کنند و

زبان مقدس دينهای سامی بود و گفته  کە بان سريانی نوشتز  بەهبا را مانیمهۀ اين کتا
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کە پيامرب خدا بود   يعنی مانی چون.گويد خدا با مهين زبان با پيامربانش سخن می کە شد می
 سده پس از مانی ۱۶ کە  حممدعلی باب و هباء اهللا نيز.گفت خدا با زبان سريانی با او سخن می

بود و خدای زبان مقدسِ وحی در دين اسالم  کە بان عربی نوشتندز  بە رااناشظهور کردند کتاهب
 کە خدا در هر زمانی کە دو نيز معتقد بودند اين. گفت اسالم با مهين زبان سخن گفته بود و می

 گويد؛ لذا يک پيامربی پس از پيامرب اسالم مبعوث کند با زبان عربی با پيامربش سخن می
بياِن ديگر، خدای مانی زبانش سريانی بود و  بە.بان عربی بودز   بەه بودبر آهنا وحی شدچە  آن

  . دانيم کە زبانش عربی بود خدای اسرائيليان نيز می .اهللا زبانش عربی بود خدای باب و هباء
باهنای ز  بەدر ترکستان چين و مصر و مشال آفريقا کە های پراکندۀ مانی خبش از نوشته آن

تا کنون کشف شده ) اروپايی(و التين ) مصری(و قبطی ) ختری و پارتیسغدی و با(ايران شرقی 
توسط رسوالنش صورت  کە باهنای حملی استز  بەهای مانی از سريانی است ترمجۀ نوشته

   .گرفته بوده است
 کە  دو خدا در جهان وجود دارند کە او از دينِ کهنِ زروانی گرفته بود، مانیاالهياِتدر 

. اند؛ يکی نور و خير است و دومی ظلمت و شر از ازل با هم وجود داشتههردو آفريدگارند و 
شباهتی بە   نزد مانیخدای خير. زروان خدای خير و نور است و شيطان خدای شر و ظلمت

منيو و انگَرَمنيو در  ؛ ولی تفاوتشان با سپنتەداردانگَرَمنيو شباهتی بەَمنيو، و خدای شر  سپنتە
 کە اند و انگَرَمنيو در آئين َمزداَيسنە دو خصيصۀ انسانی و در درون انسانَمنيو  سپنتە کە آن است

اولی آفرينندۀ خوبيها و  کە اند؛ ولی در عقيدۀ مانی دو آفريدگارند مهراه انسان آفريده شدهبە
اين دو خدا . اند روحانيات است و دومی آفرينندۀ بديها و ماديات؛ و هردو شنوا و بينا و آگاه

اند کە  ها يکی ُهرَمزد است و ديگری اهريمن؛ و هردو از دروِن زروان پديد آمدهنزد زرواني
دو نيز آفريدگار است؛ اولی آفريدگارِ  کرانه و خدای حقيقی است؛ و هرکدام از اين فضای بی

  . نور و خير و دومی آفريدگارِ شر و تاريکی
 نيز جای زرواِن يَزد شنرونزد مانی زروان و اهريمن رو در روی يکديگر قرار دارند؛ و 

زروانيها را گرفته است و فراتر از زروان و اهريمن است ولی آفريدگار نيست و آفريده هم نيست 
ولی اين نوٌر على نور در مواردی در . کە جهاِن نورِ ازلی و ابدی است و نوٌر َعلى نور است بل

. شود شان برای ما ناممکن میآميزد و متييز شود و در هم می نوشتۀ مانی با خدای نور يکی می
بينيم کە  شود؛ و گاه می های مانی آشفتگی بسيار ديده می دربارۀ صفاِت اهريمن نيز در نوشته

اورَمزد نيز در مواردی در . بينيم کە آفريدۀ خدای ظلمت است خودش آفريدگار است و گاه می
رو در  از اين.  آميخته استئی با زروان در هم شود کە بەگونۀ آشفته های مانی ديده می نوشته
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شود کە ناشی از چندگانگیِ کتاهبای او است کە در  االهياِت مانی آشفتگیِ بسيار ديده می
   .زماهنا و مکاهنای گوناگون نوشته بوده است

خير و نفع و پسنديده است آفريده خدای  هرچە در تعاليمِ مانی، مهچون نزد زروانيها،
 ازجهان اين دو خدا . اپسند است آفريدۀ خدای ظلمت استبد و زيان و ن هرچە نور است و

نور دارای جهان ويژۀ خويش بود و . ه است از هم جدا بود)آغاز يعنی مهيشه و از زماِن بی (ازل
؛ و ظلمت دارای جهان ويژۀ خويش بود و )بعدها آمسان شد کە مهان جائی(در باال قرار داشت 

زمين و آمسان و خورشيد و کە   آنپيش از). دها زمين شدبع کە مهان جائی(در پائين قرار داشت 
جهان نور را  کە ظلمت تصميم گرفت. ماه و ستارگان پديد آيند اين دو جهان از هم جدا بودند

با خدای ظلمت کە   آنخدای نور و خير برای. تسخير کند و خير و نيکی را از جهان براندازد
عنوان لشکريان او با لشکريان ظلمت بستيزند و  بەمقابله کند عناصر نورانی را آفريد تا

ربايند را  لشکريان ظلمت می کە جهان نور نزديک شوند؛ و عناصر نورانی بەآهنا کە نگذارند
در اثر تالشهای . خدای ظلمت و شر نيز لشکريان خويش را آفريد. بازگيرند و نگاه دارند

از . ور مهکنار شود و با او درآميزدبا ن کە خدای ظلمت برای تسخير جهان نور، ظلمت توانست
عناصر نورانی را از بند کە   آنخدای نور برای. اين زمان ستيز ابدی نور و ظلمت آغاز شد

ی ئ ه با ديوارهپناور و ژرف )خندقی(پارگينی عناصر ظلمانی برهاند آمساهنا و زمينها را آفريد و 
 و کشيد در آن اندازد ن عناصر نور برمیاز درو کە  جهان کشيد تا عناصر ظلمت راپيراموِنبلند 

از ظلمت پالود خورشيد و ماه و اختران را ساخت تا  کە از آن اندازه عناصر نور. نور را بپااليد
عالوه بر ذواِت نورانی، آب و . نوبۀ خود عناصر نورانی را از عناصر ظلمانی بپااليند بەهرکدام

ه و ی ظلمت برای خويش دود و سوزندگی و ِمزيرا خدا. نسيم نيز از لشکريان خدای نور بود
کرد،   میاثر بیکرد، سوزندگی را آب   میاثر بیسرما را خورشيد . سرما و گرما را آفريده بود

 کە چنين بود. کردند  میاثر بیکرد، تاريکی را خورشيد و ماه و اختران   میاثر بیگرما را نسيم 
 توسط اين دو بەجهاندر بيعت اجناميد و خلقت  روز و شب و فصول طپديد آمدِن بە اينهانربِد

  . يکی مهه نيکيها را آفريد و يکی مهه بديها را کە خدای ستيزنده آغاز شد
ذات . ياری ظلمت بشتابد بە اين نربدها اهريمن از درون ظلمت پديدار شد تادر آغازِ

 ازلی  کە تاريکی استخملوطی از عناصر ظلمت است ازلی نيست ولی گوهرش کە اهريمن
 سپاه ظلمت دِه فرماناهريمن صفت ابليس گرفت و . مهراه با تاريکی وجود داشته است و است
 کە يزد کوشيد  ساخنت ماده شد تا نور را در ماده حمبوس کند؛ و روشنبەکارِ دستاهريمن . بود

 يک ذات نيرومنِد نورانی و) زروان/ يزد روشن(خدای نور .  شود مادهمانع او برای آفرينشِ
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نسيم و بوی خوش و نور  کە نربد اهريمن فرستاد و پنج ايزد بەنام اورمزد آفريد و بەروح خالص
بە  چون اورمزد با اين لشکرها از آمسان فرود آمد تا. فرمان او هناد بەو آب و آتش بودند را

 باد و ِمه بودند دود و سوزندگی و سياهی و يخ کە  اهريمن برود اهريمن با لشکريانشپيکارِ
اهريمن بر اورمزد پيروز شد و او را در ميان عناصر ظلمت گرفت و عناصر .  او برخاستبەپيکارِ

  . گانۀ ظلمانی آميخته کرد گانۀ نورانی را با عناصر پنج پنج
جائی نرسيد، و از ترکيب عناصر  بە از حصارِ عناصرِ ظلمتتالشهای اورمزد برای رهايی
از نور و ظلمت  کە آدم موجودی بود. ناميده شد» آدم« کە مادی و نورانی موجودی پديد آمد

دن آدم و رها کر بەاورمزد برای ياری. پديد آمده بود و هم عناصر خير در او بود و هم عناصر شر
ذات نورانی و روح خالص  کە  عيسای آمسانی را فرستاداو از دست شيطان و عناصر ظلمْت

عناصر  بەدر درون آدم بود پديدار کرد تا آدم را  کەرا از عناصر مادی» حواء«اهريمن نيز . بود
از حواء  کە آدم گفت بە کە يکی از خداياِن ازلی استعيسای نورانی. مند سازد ظلمانی عالقه

. جهنم بفرستد بە تو را وکنددر تو هست را نابود  کە عناصر نورانی کە بپرهيز زيرا قصد دارد
  . بدی در زمين بودگاه ا شکنجه کە او نشان داد بەجهنم را نيز
آدم نشان داد و آدم  بە خوردنيهای لذيذ۔او تلقين کرده بود بەابليس کە گونه آن۔حواء 

 و چون خورد شهوت بر او غالب شده اختيار از دست داد و با حواء آميزش ،هوس خوردن کرد
ندان پس از آن فرز. )سهوای نفيعنی (بود » آز«نامش  کە از اين آميز دختری پديد آمد. کرد

کارآترين ابزار اهريمن برای » آز«. ديگری نيز از آميزشهای بعدیِ آدم و حوا پديد آمدند
زا و آميزش با  مرحلۀ خوردن غذاهای لذيِذ شهوت بەفريب دادن فرزندان آدم و کشاندنشان

شد و  عناصر نورانی در آدمها تضعيف می کە سيلۀ خوردن و آميزش جنسی بودو   بەزنان شد؛
 بەستيز با شدند و لشکريان اهريمن می بەتبديل کە انباشت تا جائی ز عناصر ظلمت میآهنا را ا

 کە موجودات روی زمين پديد آمدند کە در دنبالۀ اين نربد بود. رفتند لشکريان اورمزد می
 و ساختۀ اهريمن تشکيل شده بود، و  ۔يعنی تن۔ از عناصر ظلمانیوجودشان عمدۀخبش 

   ١.داد آهنا را تشکيل میعناصر نورانی نيز روحِ 
جهان شيطان  بەمتعلق کە  تنعنصر نورانی بود در کالبد مادیِ کە ، روح انسانگونه اين

 شْر جمموعۀ هردو و  خير ستيزِاز آن هنگام انسان در اين جهاِن مبتنی بر. بود زندانی شده بود
 ملکوت، و  نور وجهان بە آمسانی و متعلق نورانی و؛ يعنی از سوئی دارای روحی بودشدضد 

جهان تاريکی و دارای هوسهای  بە مادی و متعلق بود ظلمانیاز سوی ديگر دارای جسمی
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با سرکوب آز و هوا و هوس، با خودداری  کە وظيفۀ انسان آن بود. نفسانی و گرايشهای شيطانی
را از از خوردن گوشت و نوشيدن باده و از آميزشِ با زن، خويشنت را بپااليد و عناصر ظلمانی 

   ١.براَند و دور کندخود 
 ماديات بەگرايش انسان کە  شر و بدی است؛ و تا زمانیمايۀماده در تعاليم مانی اساس و 

داد شامل  دست می بەمانی از بدی کە تعريفی. از ميان نرفته باشد شر و بدی برجا خواهد بود
آهنا  بەطور فطری بەبشرکە  شد زن و گوشت و ميوه و خوراکيهای لذيذ و باده و مهۀ چيزهائی می

 آدمهابرای  هرچە .ناميد» هوای نفس« فطری را مانی  و نيازِاين گرايش.  داشت و نيازگرايش
اينها از حتريکات شيطان  بەگرايش کە گفت آورد از ماده بود، و مانی می  می و لذتخوشی

و ناشی از حتريکات قدرِت سياسی نيز از جتليات ماده . است و انسان بايد از آهنا دوری جويد
انسان پرهيزکار بايد از آن  کە لذا سلطنت در عقيدۀ مانی يک پديدۀ شيطانی بود. شيطان بود

خود رها کند تا لشکر نور بتواند ظلمت را شکست دهد و ماده را  بەدوری جويد و امور جهان را
   .کە نور در جهانْ فراگير شود  برای آننابود کند

سالۀ ايرانيان  سو خمالف سنتهای فرهنگی و دينیِ هزاران ز مههمانی آورد ا کە تعاليمی
  بەاساسش بر ضرورت آبادسازی و زيباسازی جهان و شادزيستی هناده شده بود، کە بود

» خشتَر«را  داد و آن عنوان برقرارکنندۀ نظم و امنيت و آرامش جامعه تقدس می بەسلطنت
  خيلی زود ايرانمغان و دربارِ کە مهين سبب بود بە.نکوهيد میکشی را  ناميد، و زهد و رنج می
از  کە  مانی پی بردند و فعاليتش در ايران را ممنوع کردند و او جمبور شددينخطرناک بودن  بە

شايد . تعاليم او در بيرون از ايران پرورده شد و شکل هنايی خويش را گرفت. ايران برود
پايه قرار دادِن او با اهريمن   و هممِ الوهيِت قدسی از مقا)زداورَم( اهوَرَمزدا کشاندِنپائين بە

. مغان و آئين َمزداَيسنە ايجاد شده بود بەدر او نسبت کە خاطر ضديتی بود بەتوسط مانی
اش نربد با اهريمن   زروان است و وظيفهآفريدۀ ۔ مانیهای آموزهدر ۔ديديم، اورمزد کە  چنان

 دخوَر ا با خود دارد در برابر اهريمن شکست میمحايت کامل زروان رکە   آنغمر   بەاست؛ ولی
 را در ە با دين َمزداَيسَن شديددر اينجا نوعی ضديِت. افتد و بەبند و حصارِ ماده و ظلمات می

دادند، مال  کە ايرانيان بەتعاليمِ دينِ مزداَيسَنە پابندی شديد نشان می  او از اين.بينيم مانی می
داشتند، و جهان را با کار و تالشِ مهيشگیِ خويش آباد  یو ثروت و شادی و خوشی را دوست م

پيش  .سخت در خشم بود) مند مباند کردند کە توان يعنی بەماده و ظلمت کمک می(داشتند  می
گراِن ايرانی تاخته و آهنا را گمراهاِن  از اين از نوشتۀ او خوانديم کە چە اندازه بەشاه و حکومت
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 بسياری کە دارند مانع از گسترش حق و حقيقت بەتوسط مانی و ستيز ناميده بود کە با تواِن حق
  . خواهند کە مردْم مهچنان در گمراهی مبانند و ياورِ ظلمت باشند شوند و می پيروانش می

جهان با يک ديد بدبينانه  کە بەئی اساس تعاليم مانی بر زهد و دنياگريزی و بر شالوده
تعاليمِ او . امور جهان اساس تعاليم او بود بەتوجهی یانزواگرايی و ب .نگريست بنا شده بود می

 زندگی واقعیدر دنيای اوهام زاهدانه از  کە کرد  میتبديلخاصيت  موجودی بی بەاو انسان را
د؛ و با دست شسنت از دنيا و لذهتايش و با ازدواج دست بشويد و در خوابی بيدارنشدنی بزَي

ضديت مانی با دين . برای خودش تضمين کندنکردن، سعادت جاودانی در دنيای ديگر را 
آباد کردن جهان از . منود  او تقبيح میکرده بودزرتشت تشويق  کە هرچە  بودچندان ەَمزداَيسَن

ی در تعاليم زرتشت از برترين حسنات است، و در تعاليم مانی بدترين دار دامراه کشاورزی و 
زيستی در تعاليم زرتشت تشويق شده شاد. اجنامد تقويت خدای ظلمت می بەکارها است زيرا

 دايمی از مستحبات  اندوِه رنجِ دل و و،است ولی در تعاليم مانی شادی حرام و گناه است
 بزرگ است؛ خودآزاری در تعاليم زرتشت از گناهان است ولی در تعاليم مانی از فضايلِ. است

 و نورانیتقويت عناصر زيرا خودآزاری سبب کشته شدن عناصر ظلمانی و شيطانی در انسان و 
) يعنی روزه گرفنت(گرسنگیِ اختياری  .شود هبشِت برين می بەآماده شدن انسان برای انتقال

بايست کە برای  شده می چە کسی مرتکب می در دين َمزداَيسَنە از گناهان بزرگ بوده کە چنان
بات دين و داری و گرسنگی کشيدن نزد مانی از واج خبشوده شدنش کفاره بدهد؛ ولی روزه

آميز و  در دينِ َمزداَيسَنە چيزی بەنام ُندبه و دعای التماس. عاملِ پااليش روح مشرده شده است
تضرع وجود نداشته زيرا اندوِه اختياری از ُمَحرَّمات بوده است؛ ولی نزد مانی ُندَبه و زاری 

يش زن خبشی در تعاليم زرتشْت ستا. خواهی از خدا جايگاه واالی خاصی دارد برای آمرزش
دوشيزگان را … ستائيم که، مادران را می«از آئينهای مناز بود و در عبارهتائی مهچون 

ترين ايزدانش  آفرين شد، و يکی از برکت بيان می…» ستائيم که ، زنان را می…ستائيم که می
افروزی را  آورد، و ساز و ُخنيا و بزم کە شادی و خوشی را نيز او برای انسان می) اناهيَتە(زن بود 

بايست انسان از آن  نيز او بەانسان آموخته بود؛ ولی زن نزد مانی موجود پليدی بود کە می
زن کە مادۀ اصلیِ شر و بدی است عالقه نشان دهد  رستگاری برسد؛ و هرکە بە دوری جويد تا بە

  . رستگاريش حمال است
ح و ماده آفريده شده بود، انساِن مادی از آميزش روکە   آنآمد  از عقيدۀ مانی برمیچە آن

مهين جهان  کە هم آميخته بودند حيات بشر تداوم داشت و در جهنم بەدو اين کە و تا زمانی
 کە رسيد سعادت ابدی و هبشت جاويدان می بەبشر زمانی. داد ندگی ادامه میز  بەمادی است
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عالَم نور نيز . گشته باشدعالَم نور بر بە تن رهيده واز ماده و عناصر ظلمت رهايی يافته از زنداِن
.  از اين زمين است و جهان ملکوت آمسانی استبيرون مادی و  از اين جهاِنبيرونجهاِن 

  باشد، يعنی ديگررهيدهاز زنداِن مادی تن  کە سعادت برسد بەتواند انسان فقط زمانی می
آغاز  او عبارت ديگر سعادت انسان با مرِگ بە. نباشد وجود نداشتهشکل مادی فعلیبە
ظلمانی است  کە عنصر نورانی است با مرگ انسان از قفس تنِ مادی کە  زيرا روح،شود می

دين  بەخنستينِ آن گرويدن کە اما رها شدِن روح از اسارت تن نيز شروطی دارد. يابد رهايی می
پيرو مانی نباشد وقتی مبيرد باز روحش را اهريمن و  کە کسی. مانی و اجرای تعاليم او است

 گاِه دوزخ و شکنجه کە مهين زمين بە ديگری و در تنِ،دنکن  تسخير می و لشکرياِن ظلمتهماد
   .گردد  است برمیمهيشگی

 باده کسی در باده و زن و گوشت النه کردند تا هرگاه ۔گفتۀ مانی به۔آفريدگان اهريمن 
 وند و روح را خبورد، وارد کالبدش شيکی از جانوران بنوشد يا با زنی مهخوابی کند يا گوشِت

خطرناکترين . شکنجۀ جاويد گرفتار سازند بەسوی شر و ظلمات بکشانند و بەبيشترهرچە 
. بود) حرص و دنياطلبی( آز ۔گفتۀ مانی به۔اهريمن برای فاسد کردن روح بشر آفريد  کە ديوی
د آز در مهۀ ذرات ماده وجو. مهراه مهۀ اجسام مادی وارد کالبد انسان شودکە توانست  آز می

درنگ لشکر آز از آن ماده  شد بی مند می  دنيايی عالقهيکی از مادياِت بەکسیکە  مهينداشت و 
برای حصول آن چيز مادی  کە داشت کرد و وامی شد و او را وسوسه و مفتون می وارد کالبدش می

   .سپاه شيطان بپيوندد بەکارهای ناشايسته بزند و بەدست
ترين  گرِ فنای بشريت بود، و اين منفی  تبليغه باشد۔کە خودش دانست آن  ۔بیتعاليم مانی

  بەاينکرد، و گريز از مهسرگزينی تشويق می بەاو مؤمنين را. بارترين جنبۀ تعاليم او بود و زيان
گرفتند زاد و  ساخت؛ زيرا وقتی انساهنا زن منی وسيله راه را برای انقراض نسل بشر مهوار می

بدون ناآگانه و ۔اين خبش از تعاليمش را مانی . افتاد رمیوگرفت و نسل بشر  رود اجنام منی
  اين شاخه ازدر تعاليمِ.  پيرواِن عيسا مسيح گرفته بود يک شاخه از از تعاليمِ۔ برآيندش بەبی

  در اين مذهببر اساس مهين دستور. زن نگيرد کە  کسی استانسان مؤمنِمسيْح پيرواِن عيسا 
کردند و  کردند، يعنی دختراِن مؤمنِ واقعی شوهر منی منیاج ازدوآهنا مؤمنين واقعیِ  کە بود

   .گرفتند مرداِن مؤمنِ واقعی زن منی
َمن دوری جويد، زن نگيرد،  از سپاه اهری کە انسان وظيفه دارد کە داد مانی تعليم می

گوشت خنورد، باده ننوشد، شادی نکند، دزدی نکند، دروغ نگويد، باده ننوشد، خبل 
 .نشودسحر و جادو متوسل  بەخون هيچ انسانی آلوده نکند، زنا نکند، و بەرانورزد، دستش 
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با کارهای پسنديده لشکر شيطان را از خود براند،  کە ديگر وظيفۀ انسان در تعاليم مانی آن بود
نور خالص شود و  کە و روح خود را بپااليد و ذرات ظلمت را از خود دور کند و چنان کند

   . است شودَيزد  و روشنجهان ُزروان کە ِن نور و لذات ابدیجها بەشايستۀ انتقال
بدايت و هنايت و زير و باال و حد و  کە  در تعاليم مانی عالَمِ جمرد بودَيزد  و روشنُزروان

مؤمن و پارسا و دنياگريز و پرهيزنده از ماديات بود، روحش پااليش کسی کە مرز نداشت، و 
َمن در   اهریچون سپاِه. م انتقال يابد عالَبەآن کە وانستت شد و می يافت و نور خالص می می

انگيز وجود داشتند، وظيفۀ انسان پرهيز از زن و باده و  باده و زن و گوشت و اشيای هوس
روحانيونی در  کە اينها برای شاگردان طراز اول مانی. شهوات نفسانی و از خوردن گوشت بود

 اندازۀ کە بەشدند د، اما مردم عادی جماز دانسته میکلی حرام بو بەشدند کالبد مادی تلقی می
وسوسۀ ديوِ آز برآهنا اثر نگذارد و آزمند  کە نيازشان از آهنا برخوردار شوند، ولی مواظب باشند

دين مانی و  بەپوشی کند اما توانست از متاع دنيا چشم در اين زندگی منی کە کسی. نسازد
هوس گاه   آنو آمد  طاهر بەدنيا میبعديشزندگی بريدن از تعلقات مادی عالقه داشت، در 

عامل  بە شايستۀ انتقالشدهتوانست کە پالوده و روحانی   و میمتاع دنيايی را در دل نداشت
   ١.شودُزروان و ملکوت آمسان 

عامل نور را از تعاليم بودا  بەپااليش روح و آمادگی برای انتقال بەمانی اساس عقيده
انسان آفريده شده است تا مراحل کمال را پيموده روحش را بپااليد و   کەگفت گرفته بود، و می
 پيمودن راه کمال چەگونگیِ. ملکوت آمساهنا و هبشت برين منتقل شودگاه بە  آننورانی سازد و

 در زندگيش موفق کە کسی کە او معتقد بود. نزد مانی با تعاليم زرتشت تفاوت اساسی داشت
سر رسيد روحش دوباره در  بە کمال نشود، وقتی دوران عمرشتزکيۀ نفس و پيمودن مراتببە

 در اثر کە يک نفر ممکن است. اهش ادامه دهدر  بەگردد تا جهنمِ زمين برمی بەکالبد ديگری
بار مراتبی از درجات  دنيا بازگردد و هر بەدر زندگيش راه شيطان را در پيش گيرد بارهاکە  آن

 کە  اين زندگی از مانی و تعاليمش پيروی کند و بکوشددرکسی کە . کمال يا سقوط را طی کند
اش يک انسان   دوری جويد در زندگی آينده و عناصرِ ظلمت توانش از ماده و شربەاندازۀ
انساِن مؤمن و پيروِ مانی . يابد ملکوت اعلی آمادگی می بەآيد و برای صعود دنيا می بەروحانی

بارها و بارها در زندان تن و در زندگيهای  کە ستمرحلۀ کمال مطلق برسد ممکن اکە بە  آنبرای
کمال  بەاين دنيا بيايد و از دنيا برود و هربار مراتبی از مراحل را پشت سر بگذارد و بەمتعدد

 اند  کە بەمانی ايمان داشتهمهۀ مؤمنينِ روی زمين کە رسد سراجنام زمانی فرامی. نزديک شود
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زمان هنگام شکست کامل شيطان و  اند، و آن سيدهکمال ر بەاين مراتب و مراحل را گذرانده
  . ظلمت، و هنگام جدايی جهان زروان از جهان اهريمن است

خوِد انسان  کە شود  زمانی آغاز می۔در تعاليم مانی۔با اين تعبير، دوران سعادت انسان 
گاه   آنندمهۀ انساهنای روی زمين از دنيا رفته باش کە در اين دنيا وجود نداشته باشد؛ و هرگاه

نور و خير  کە استگاه   آن يافته است ولمت و رزوان بر اهريمن حتقق نور بر ظ هنايیِپيروزیِ
   .شود گيرد و ظلمت و شر برای مهيشه ناپديد می سراسر جهان را فرامی

وح خالص ر  بەبا پيروی از تعاليم مانی از عناصر مادی پالوده شده و تبديل کە مؤمنينی
 کە عالَمِ نور و هبشت برين خواهند رفت، و کسانی بەپس از مرگشان) اند شدهروحانی (اند  شده

. مهين زمينِ مادی است کە اند خود را از عناصر مادی بپااليند در دوزخ خواهند ماند نتوانسته
و ايزدان َيزد  زرواِن روَشن. جايگاه شکنجۀ مهيشگیهبشت جايگاه لذت ابدی است و دوزخ 

سان، جهان نور و جهان ظلمت از هم جدا  اين بە.من و ياورانش در دوزخاند، و اهري در هبشت
مهۀ عناصر نورانی و . پيش از وجوِد کائنات داشتند کە گردند مهان حالتی برمی بەشوند و می

 ظلمت  نور خواهند پيوست، و مهۀ عناصر ظلمانی در دوزخِ جهاِنهبشِت عالَمِ بەروحانی
 کە کنند هبشتيان التماس می  بەدوزخيان. کنجه خواهند بودخواهند ماند و برای مهيشه در ش

شان  چرا در زندگی کە آهنا سرزنش است بەکاری برايشان اجنام دهند، ولی پاسخِ هبشتيان
هبشتيان برای مهيشه در هبشت، و دوزخيان . گاه مبانند گونه در شکنجه کارهائی کردند تا اين

   ١.برای مهيشه در دوزخ خواهند بود
 از پيروان ترکستاِن چين و وستانهند بەتناسخ را مانی در سفرهايش بەعقيده کە مگفتي

را پرورده کرده  تناسخ در آئينهای هندی يک عقيدۀ کهن بود و بودا نيز آن. بودا گرفته بود
در رابطه با قضا و قدر برايش  کە برخی از چراييها بەبودا اين عقيده را پرورده کرده بود تا. بود

. د پاسخ دهد، و علت سعادت و شقاوت انساهنا بدون دخالت خودشان را توجيه کندمطرح بو
مهيشه در رنج و  کە کنند شوند و رشد می برخی از انساهنا در حميطی پيدا می کە ديد او می
دنبال يافنت  بەشايد او. اند مهيشه در ناز و نعمت کە اند، و برخی ديگر در حميطی حمنت
چرا بايد چنين باشد؟ و آيا انساهنا در اين سرنوشت دخالتی  کە اين پرسش بود بەپاسخی

 شده است؟ او دارند؟ اگر دخالت ندارند آيا اين امر تصادفی است يا ُمقَدَّرِ از پيش تعيين
ی و بدخبتْی بازتاب خبت خوش زيست انسان از لذت و درد و  کە چەگونگیِاين نتيجه رسيدبە

خودش در زندگی گذشته برای است   آناو اکنون درچە  ن آزندگی او در مرحلۀ گذشته است و
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رود و در  آيد و از دنيا می دنيا می بەبنابر اين عقيده، انسان بارها و بارها. خودش گره زده است
وح خالص مبدل ر  بەبرسد و» نيروانا«کمالِ مطلق و  بەکند تا اين زندگيها مسير کمال را طی می

 فهم باشد و مردم را عوام کە کرد ئی تبليغ می گونه بەگرفتهائيان از بود را باورمانی اين . گردد
   .مند سازد دينِ او عالقهبە

دو نيروی خير و شر را مانی از تعاليم زرتشت اقتباس کرده بود،  بە عقيدههائی از جنبه
 کە گوهرند در گاَتە خير و شر دو. در گاَتە مطرح شده بودچە   آنتر از  بسيار ناقصئی بەگونه ولی

گوهر مهچون دو  با انسان زاده شده و مهراه اويند و از ذات او جدا نيستند؛ نزد مانی اين دو
 از انسان وجود دارند و جهان در آغاز آفرينش بيروندر  کە اند گر شده خدای رقيبِ ازلی جلوه

در . داد ها را بازتاب می در اينجا مانی عقيدۀ زروانی. دو تقسيم شده بوده است در ميان آن
يکی  کە اند  دقيق مطرح شده قابل تعريِفخصلِت  دوصورِت بەخير و شر در گاَتەحالی کە 

 کنندۀ آفريننده و ادارهفضيلت و ديگری رذيلت است، در عقيدۀ مانی هريک از خير و شر 
سوی  بەخودش را دارد و پيروان خويش را کدام قلمرو خاصِهر کە شده استحقيقی پنداشته 

شود،  تنها وجه مشترک ميان خير و شر نزد زرتشت و مانی در پايان دنيا ديده می. کشاند آن می
پيروزی هنايی خواهد  بەسراجناْم خير و نور کە  زرتشت عقيده داشتماننِدمانی هم کە   اينو آن

در اينجا نيز تفاوت . رسيد و شر با مهۀ سپاهش برای مهيشه از عامل ُزروان جدا خواهند شد
َمنيو بر  پس از پيروزی هنايی سپنتە کە بينی کرده زرتشت پيشاست کە   آندرزرتشت و مانی 

مهۀ بندد و مهگان از  رسد و ستم از جهان رخت برمی حتقق می بەانگَرَمنيو، سعادت مادی بشر
شوند و ديگر حمروميت و ستم وجود خنواهد داشت و  نعمتهای روی زمين برخوردار می
ر سراسر گيتی حکمفرما خواهد شد؛ ولی مانی در اين مرحله عدالت مطلق و سعادِت مهگانی د

چون ديگر ديو آز وجود  کە بيند، پوشی از لذهتای مادی و دنيايی را می قناعت مطلق و چشم
لذهتای مادی از بين خواهد رفت  بەخورد و نوش و زن ميل خنواهد کرد و رغبت بەندارد کسی

 پس هيچ نيازی مطلق خواهد زيست، و از آنو بشر در آسودگی خيال و رضايت کامل و زهد 
بشر نه در اين  کە ماديات دنيايی را در خود احساس خنواهد کرد؛ و اين زمانی خواهد بودبە

   . کە دنيای ديگر استَوِهشت بوده باشد  روشن در و،يزد در عامل ُزروان و روشنکە   بلدنيا
 نيز در ارتباط با کردار و رفتارش  مشخص و فرجام اوالًدر تعاليم گاَتە وظيفۀ انسان کام

سيرت  درستی تعريف شده است و انساِن نيک بەقابل درک است؛ زيرا بدی و خوبی در گاَتە
پروری،  در تعاليم گاَتە کشاورزی، دام. بايد از بديها بپرهيزد و نيکی پيشه کند کە داند می

کاری در راه سعادت ديگران، مهنوع، ايثار و فدا بەسازی، آباد کردن شهر و روستا، کمک خانه
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موجب سعادت  کە مهۀ اينها کارهای شايسته و خداپسند است… مبارزه بامفاسد اجتماعی،
خشم، مستی، جنگ و تعدی و جتاوزگری، ختريب کشتزار . دنيوی و اخروی انسان خواهد شد

ر رديف ، ايجاد ناامنی، مهه د و باغستان، کشنت انسان و حيوان، ويران کردن آبادی و خانه
ولی مانی . ند است جاويدان اخرویرنجِسبب شقاوت انسان در اين دنيا و  کە بديها قرار دارند

 و جادوگری را در زمرۀ حمرمات قرار داد، گساری بادهدزدی و خبل و قتل نفس و کە   ايندر عين
آميزش  کە زندگی انسانفطریِ   و خنستين ضرورِت،درستی تعريف نکرد بەبدی و نيکی را

 کرد، و حرامافزا بود را برای مؤمنين  نسی و خوردن غذاهای لذيذ و تفريحاِت ساملِ شادیج
از . گرفت تبليغ منود جهانی را از انسان می مهۀ لذات مادی اين کە يک زهد خشک و خشن را

اين نظر تعاليم مانی درست در جهت مقابل تعاليم زرتشت بود؛ زيرا زرتشت نه تنها متاع 
کشاورزی  بەکردن دنيا، توسعه دادن جا تأکيدش بر آباد در مههکە   بل حتريم نکردحيات دنيا را

 و فراهم آوردن وسائل آسايش و آرامش و لذت و سعادت خود و  تولِد ثروت،ی،دار دامو 
استفادۀ معقول و متعارف از ماديات روی آورند و  کە بەکرد ديگران بود، و انساهنا را تشويق می

ی داشته باشند و کسی از رس دستمهۀ نعمتهای زمينی  بەۀ مردم روی زمينمه کە کاری کنند
   .دسر نَرب بەمردم جهان در حمروميت

سعادت و هبروزی و شادزيستیِ انساهنا جتلی  بەعمل صاحل نزد زرتشت در خدمت
يافت، ولی نزد مانی در مناز و روزه و ذکر و دعا و نيايش و سکوت و تأمل در ملکوت آمسان  می

   .شد مجعی روز يکشنبه خالصه می  وحی و حضور در مناز دستهتالوت آياِتو 
با طبيعت و سرشت انساهنا  کە  بودگرا توهمآرمانی و  دين مانی يک دين دنياگريز و

اما دين زرتشت يک دين دنياساز بود و در آن کليۀ گرايشهای ذاتی انسان . سازگاری نداشت
زرتشت تعليم داده بود، جانشينی کە  چنانخلقت بشر، اگر هدف از . در نظر گرفته شده بود

 کە خواست پرورش دهد از برآوردن مأموريتی مانی می کە خدا بر روی زمين بود، بشری
هيچ کە   بلماند، زيرا نه تنها درصدد آباد کردن جهان نبود بشريت واگذار شده بود عاجز میبە

 روی گريز از دنيا و احتراز از ماديات دور داد؛ و مهۀ تأکيد مانی بر جهان نشان منی بەتوجهی
 زيسنت را زن بیکرد و   بر روی خودداری مردان از زن گرفنت تأکيد میازد؛ او حتی شديًد می

   .مشرد برترين فضيلت برای انسان می
مناز و نيايش و ذکر و  بەروز را حد اکثرِ ساعات شبانه کە  بودندمکلْفپيروان مانی 

امور مادی و دنيايی دور نگاه  بەند و فکرشان را از هرگونه مشغوليتوِردخوانی اختصاص ده
سر بربند و رياضت بکَشند و هوای نفس  بەتوانند روزه بگيرند و در گرسنگی دارند، و تا می
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روزی چهار نوبت مناز بگزارند  کە او برای پيروانش مقرر کرده بود. رابکُشند و فقيرانه بزيند
 با صدای خوش و  را نوشته بود در کتاب وحی برايشانمانی کە  آيات وحیهاشانو در مناز

ی رس دستآب  بە تالوت کنند، و برای هر منازی وضوی جداگانه بگيرند، و اگرکش دل
برای مناز مقرر کرده بود، يکی سرِ  کە اوقاتی.  پاک تيمم کنندن يا خاِکنداشته باشند با ِش

ساعت  س از غروب خورشيد، و چهارمی سهظهر، ديگری ميان ظهر و مغرب، سومی اندکی پ
در برابر خورشيد گاه   آنوضو بگيرند، کە بايست پيش از مناز می. پس از غروب خورشيد بود

مهراه با رکوع و سجود و ذکر و تسبيح  کە ترتيب خاصی بەبايستند و) در شب(و ماه ) در روز(
ز مانويان شش سجدۀ طويل منا). اين ترتيب را ابن نديم آورده است(بود مناز بگذارند 

ستودند، و در قيامها  کردند و خدا و مانی را می خواندند و ذکر می در سجده تسبيح می. داشت
هر منازشان مهراه با ده قرائِت طوالنیِ آيات وحی بود و . کردند آيات وحی را تالوت می

 مشغول مناز  حدود دو ساعت ادامه داشت؛ و هر مؤمنی در روزی بيش از هشت ساعتالًمعمو
دادن عناصرِ مادی و ظلمانیِ تن  رنج کە کننده بود، ولی اين خستگی بسيار خسته کە بود؛ منازی

روزه . روز روزه بگيرند پيروانش سالی سی کە  مقرر کرده بودنيز، او. کرد بود روح را پالوده می
ماه روزۀ . کرد ت می تن را ضعيف و روح را تقويآورد عناصر مادی و ظلمانیِ رنج میکە   چوننيز

پايان  بەشد و دقايقی پس از غروب آفتاب دمان آغاز می روزه از سپيده. مانويان ماه هبمن بود
در هر ماه از يازده ماه ديگرِ سال را دو روز و  کە پيروان مانی وظيفه داشتندنيز، . رسيد می
روزها از هر گونه   در اين روزه بگيرند، و۔مانی مقرر کرده بود کە به ترتيبی۔روز و هفت روز سه

مهخوابی با زن، خوردن غذای لذيذ، شادی ( شود  و ظلمتباعث تقويت ماده کە کرداری
اکنون در اسالم هست، با اين  کە  مهان بود مانويانداریِ  آداب روزه١.خودداری ورزند) کردن

 غذای لذيذ گوشت و هرگونه کە مانويان در ماه روزه و روزهای روزه جماز نبودند کە تفاوت
روزه مقرر شده بود آميزش با زنان  کە در اسالم نيز در اوايلی. خبورند يا با زنان آميزش کنند

از آمسان آمد آميزش با زنان در  کە فرمانی با )در مدينه (ممنوع شده بود، ولی در ساهلای بعد
   .شبها جماز شد و در روزها مهچنان ممنوع ماند

گاه  يکی بر دل، تا هيچ: داشته باشند» سه قفل« کە دنددينِ مانی موظف بو بەمؤمنين
 ديگری بر زبان، تا از گفنت هر سخنِ آزارنده يا  شک نشود؛ بەتبديلتعاليمِ مانی  بەيقينشان

ديگران و ذبح  بە دزدی و زدنکردار بدی ازقبيللغو بپرهيزند؛ و سومی بر دست تا از اجنام هر 
اخوِت ايمانی، تسليم، فروتنی، صرب، ايثار، قناعت، . حيوان و بريدن درخت خودداری کنند

                                                 
  .۵۱۶۔ ۵۱۵الفهرست، . ۲۷۳۔۲۷۲شهرستانی، . ١
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در تعاليم مانی بر  کە رضا، عفاف، صداقت، حمبت، صلح و دگردوستی دوازده فضيلتی بود
 گرچە دو کشنت حيوان و تلف کردِن درخت از معاصی بود؛ زيرا اين. شد روی آهنا تأکيد می

روحشان  کە صر نورانی وجود داشت عناتنشان ولی در ند بوداهريمنجسمشان ماده و ساختۀ 
آتش از نور بود و آلودِن . شد عناصر نور تلقی می بەبود؛ و کشنت آهنا آسيب رساندن) جانشان(

 و وجود داشت،آب نيز دارای ذرات نور در . آن با افکندن گوشت در آن از گناهان کبيره بود
يز از آلودِن آب و آتش را مانی پره. شد بزرگ مشرده می با اجسامِ ناپاک از گناهان  آبآلودِن

   .از تعاليم زرتشت گرفته بود؛ و ممنوعيت کشنت حيوان را از تعاليم بودا و دين هندو
وارد  کە کشنت حيوان و انسان از گناهان کبيره بود پيروان مانی اجازه نداشتندکە  چون

ش دين مانی گستر کە ارتش شوند يا در هيچ جنگی شرکت کنند؛ و اين بزرگترين خطری بود
   .برای ايران داشته باشدکە توانست   می ساسانیدر کشورِ

  زهدپيشه وسلطۀ سياسی از اين سلطه يک حکومت با تأثيرگذاری بر کە مانی برآن بود
 بسازد و سلطۀ ديو آز را برای مهيشه از جهان براندازد آزار و فقيرپرور و بیگرا  آرمانی و عدالت

باف  گرای منفی در اينجا مانی يک آرمان. جامعۀ بشری حاکم سازد قناعت مطلق را بر  فقر وو
بشر را کە شود   می و دنياگريزیبا ُزهد کە پنداشت طبيعت بشری را از ياد برده بود و می کە بود
 ،گفت او میچە   آن. بشر را از ميان بردطلبيش بريد و خصلت دنياخواهیِ طبيعت افزون از
کرد در جمموعِ  مانی تبليغ می کە دينی. جرياِن متدن بشری بوديک تعبير، مبارزه با کليت بە

   .و ضد متدن بود» رهبانِّيت«خويش دين 
 دهندۀ ظهور خودش ياد کرده، و عنوان يکی از سه پيامرب بشارت بەاز زرتشت گرچە مانی

 گرچە  دين ايرانی برای بيان تعاليم خودش استفاده کرده، وملکوتیِاز ذاهتای مقدس گرچە 
اوستا را  کە رسد نظر می بەرخی باورها را از دين َمزداَيسنە گرفته و وارد تعاليمش کرده، ولیب

او چيزی از اوستا را فهميده باشد ديده کە   بەاينئی خنوانده بوده؛ زيرا در هيچ جا اشاره
 و کار برده مهان نامها بەاو کە نامهای مقدس و باورهای برگرفته از دين َمزداَيسنە. شود منی

نظر  بە.رودان برسر زباهنا بوده است در ميان عوام ايرانی در ايران و ميان کە بودهباورهائی 
ضديِت او با بسياری از . او شناخت دقيقی از زرتشت و دين َمزداَيسنە نداشته است کە رسد می

پيش از  کە  آشکار استها و تعاليمش نوشتهتعاليمِ دين َمزداَيسنە نيز در بسياری از های  جنبه
   اين بەآن اشاره کرديم
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   تشکيالت مانوی

پنج درجه  بەاو پيروانش را. مانی برای نشر دينش تشکيالت بسيار منظمی ايجاد کرد
 رأس هرم تشکيالِت کە  شاگرِد برجستۀ او بود۱۲خنستين درجه ازآِن . بندی کرده بود تقسيم

 معنای فرهيخته و معصوم بەيشتهفر. شدند  ناميده میفريشتگاندادند و  ايمانی را تشکيل می
از (واسطه از شخص مانی  علم دين را بی کە  بودندۀ مانیاينها اصحاب خاّص. و روحانی است

اينها ذاهتای مقدس و معصوم و روحانی و نورانی با ظاهر . کردند دريافت می) منبع وحی
 شبيه خوِد مانی و ن در صفاتشااينها.  ظلمانی پالوده شده بودنداز عناصرِ کە انسانی بودند

   .های مانی بودند خليفه
 نام اپسيسگان کە گرفتند تن اصحاب طراز دوم قرار می ۷۲گانه،  پس از اصحابِ دوازده

اينها زيرِ دست آن دوازده . است» اولوالِعلم«يافتگان و  معنای تعليم بەاپسيسگان. داشتند
دور  بەوظيفۀ اينها سفر. رفته بودنده فراگگاه دهمعصوم بودند و علم دين را از معصومان دواز

   . مانی بوددين و تعاليمِدنيا برای تبليغ 
لقب ) کالنتران (مهيستگان کە گرفتند  قرار میآموزنده ۳۶۰تر از اينها  در مرحلۀ پائين

مردم جهان  بەکردند، وظيفۀ تبليغ رسالت مانی دور دنيا سفر می بەهائی دستهاينها در . داشتند
و ) خانۀ خيريه سفره(گاه   خواننيزادند، مراکز تبليغ دين و عبادت و رياضت و د را اجنام می

   .ساختند کردند، و مردم را با اصول و فروع دين آشنا می مدرسه تأسيس می
گوشت و غذای لذيذ  کە ازدواج کنند، جماز نبودند کە گروه جماز نبودند اعضای اين سه

بيش از دو دست  گاه هيچ کە با بر تن کنند، جماز نبودندخبورند يا باده بنوشند يا رخِت نو و زي
کشاورزی يا  کە  داشته باشند، جماز نبودندرخت ۔يکی برای زمستان و يکی برای تابستان۔

 غذا بپزند کە درخت و بوته بزنند و برکَنند، حتی جماز نبودند کە ی کنند، جماز نبودنددار دام
  اينها فقط و فقط تبليغ دين و آموزشِ تعاليمِ مانیوظيفۀ. گياهی چە غذای گوشتی باشد وچە 
   . بود جهانمردمِبە

و   مانیدينِ بەآوردگان ايمان کە بود) اصفياء/ گُزيدگان (زيدگانوُچهارمين مرتبه ازآِن 
در مشارشان ناحمدود بود  کە اينها. بودند و در سراسر جهان پراکنده بودندآشنا بەتعاليمِ دين 
 وظيفۀ گردآوری زکات و ،کردند  میخدمت) گاهها ها و خوان در صومعه(ادی مراکز تبليغی و عب

، کردند های عمومی را اداره می خانه موقوفات و سفرهدرآمدهای دادند،  صدقات را اجنام می
زنان مؤمنه تنها در اين طبقه . کردند و عوامِ پيرامون خودشان را بەپذيرش دين مانی تشويق می

بودند کە زنانشان را برای خودشان نگاه دارند  اين طبقه جماز ا مرداِنحق حضور داشتند؛ زير
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 کە کردارها برخی ديگر از ).کە زن داشتند گريزی از وجود زن در کنار اينها نبود يعنی چون(
عنوان ضرورِت گريزناپذير  بە برای اينها، در يک حد اقلی و نيزطبقۀ بااليی حرام بود برای سه

   .ِط شديد، جماز کرده شده بودولی مهراه با احتيا
ناميده ) مستمعين (نيوشگان کە  بودندمؤمنين مانی عوامِ پنجمين طبقه از جامعۀ ايمانیِ

ئی با تعاليم مانی نداشتند ولی بەدين مانی   اينها مؤمنانی بودند کە چندان آشنايی.شدند می
ندگی اعضای چهار طبقۀ کە منبع درآمد برای گذراِن ز  اين طبقه چون اعضای.عالقه داشتند

کارها و  بەپروری کنند و کشاورزی و دام کە  جماز بودندشدند باالتر از خودشان مشرده می
» زکات«عنوان  بەده درصد از درآمدشان را کە بايست اينها می. های ديگر نيز بپردازند پيشه

مراکز عبادی مصرف امور ضروری ازقبيل تأسيس  بەدهند تا بەمهيستگان حتويل )تطهيرِ مال(
از دست اعضای اين طبقه ساخته بود مهين  کە تنها کار ثوابی. های مهگانی برسد خانه و سفره

شدند؛ و اين  ی و ازدواج و پخنت غذا مرتکب گناه میدار دامولی آهنا با کشاورزی و . بود
ده بودند مانی ايمان آورکە بە  چونحال، اينها با اين. گريزی از آن نبود کە  بود ناچارگناهی

اجنام  کە دنيا برگشتند باز هم با کارهای نيکی بەشان وقتی پس از اين زندگی کە اميد بود
درجۀ باالتری از تقوا  بەدادند روحشان بيش از پيش پالوده شود تا در مرحلۀ بعدیِ زندگی می

ی را برگشته زندگیِ ايماندنيا ۔ بەشانکردارهاحسبِ   کە ۔بهاينها پس از چندين بار. برسند
شان  مرتبۀ گزيدگان، و سپس در مرحلۀ بعدیِ زندگی بەشد و  روحشان پالوده میدادند ادامه می

هبشت  بەپس از مرگ کە بودگاه   آنرسيدند، و مرتبۀ مهيستگان می بەبا پااليش بيشتر روحشان
   .يافتند َوِهشت انتقال می روشن و يزد روشنزرواِن  جهاِن والَم ارواحِ جاودانه برين و ع

 حيوان را سر بربند؛ کە گوشت خبورند ولی جماز نبودند کە جماز بودند گرچە نيوشگان
را بود ذبح کرده ) غيرِ مانویيعنی (يک غير مؤمن  کە توانستند گوشت حيوانی میکە  بل

از پخنت خودشان توانند  خورند تا می گوشت می کە مؤمنينی کە مانی تأکيد کرده بود. خبورند
از مؤمنين  کە ديگرانی کە  برايشان مقدور باشد هبتر استچە چنانکنند، و گوشت خودداری 

   .پخنت نان و غذاهای گياهی نيز شامل مهين دستور بود. نيستند برايشان پخته کنند
مرتبۀ فريشتگاِن  کە بەتوانستند باايمان بودند در هيچ شرايطی منی کە هر اندازه بەزنان

زنان مؤمنه در حِد طبقۀ چهارم .  گانه دست يابند۳۶۰هيستگان گانه و َم ۷۲گانه و اپسيسگان ۱۲
زن نزد مانی يک موجود ناپاک و . ماندند و در خدمِت گزيدگان بودند می) طبقۀ گزيدگان(

چە   آن.گوشت و باده بزرگترين عامل فساد بودند زن و جانورِ حالل. جهان ظلمت بود بەمتعلق
عامل بودند؛ زيرا گزيدگان  هبشت نروند مهين سهە بگزيدگان پس از مرگشان کە شد سبب می
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در هبشت و عالَم ارواحِ . باده هم بنوشند کە خوردند و ممکن بود کردند و گوشت می ازدواج می
و دختر آدم )  آدمبابازِن (حتی َحواء . رفتند دوزخ می بەمهۀ زهنا. جاويدان برای زن جائی نبود

   ١. و گرفتار شکنجۀ جاودانی بودند)يا برگشته بودنديعنی بەاين دن (دوزخ رفته بودند بەنيز
کە زن و اهريمن دو روی يک سکه  نزد مانی هيچ گناهی بدتر از زن بودن نبود؛ چنان

 نيز اهل دوزخ زناِن مؤمنه. بودند با اين تفاوت کە اهريمن آفريننده بود ولی زن آفريننده نبود
 تا مهواره شدند  خزنده يا چرنده يا پرنده میيکی از جانوراِن بە پس از مرگشان تبديلبودند و

  . شد يک جانور درنده منی بەگاه تبديل ولی زِن مؤمنه هيچ. در رنج باشند
رستگاری   اميدی بە هيچ در دينِ او و، برای رستگاری زن تعيين نکردمانی هيچ راهی

  . زن ذاًتا اهريمنی و پليد بود. زن وجود نداشت
عنوان پيامرب خدا در  بەشخص مانی کە ک هرم را داشتجامعۀ ايمانی مانی شکل ي

گرفتند؛ کمر هرم را  ه در رأس هرم جا میگاه دهپس از او معصومان دواز. نوک آن ايستاده بود
شد  دادند؛ شالودۀ هرم از طبقۀ گزيدگان تشکيل می طبقۀ اپسيسگان و مهيستگان تشکيل می دو

   .در مراحل خنستينِ ايمان بودندکە  ساختند و قاعدۀ هرم را نيوشگان و عوام می
رهرب و : شود بان امروزين بيان کنيم چنين میز  بەاگر خبواهيم تشکيالت مانوی را

 تشکيالت حملی؛ اعضای تشکيالت مسئوالِن تشکيالِت جهانی؛ مسئوالِناعضای مرکزی؛ 
 عظام و امام و مراجعِ تقليد؛ فقهای: شود بان ديگر نيز چنين میز  بە.حملی؛ هواداران

پس از مانی نيز اين ترتيب در مانويان . ؛ عوام و مقلدان و َمّداحانُمَدّرسينِ غير مرجع؛ واعظان
يارِ برجسته داشت، تا آخرِ   دست۱۲استمرار يافت و مهيشه يک خليفه جانشين مانی بود و 

   .تشکيالت
 باز بود؛ و هر فرِد راِه انتقال از طبقات پائين بەطبقات باالتر نيز برای مهۀ مرداِن مؤمن

توانست کە با شرايطی و اجنام کارهائی و خودداری از اجنام کارهائی بەطبقۀ  تر می طبقۀ پائين
کە در  ولی ارتقای طبقه نه در مرحلۀ کنونی از زندگی بل. باالتر از طبقۀ خودش ارتقاء يابد

 بەمرتبۀ شروط انتقالدربارۀ مثالً، . مرحلۀ بعدی کە بەدنيا برخواهد گشت حتقق خواهد يافت
   :آورده استچنين از نوشتۀ مانويان ابن نديم ، مهيستگان

 کە خواهد وارد دين شود ابتدا بايد خودش را بيازمايد؛ و اگر ديد میکسی کە گفته ] مانی[
 باده را ترک  گوشت و نوشيدِنتواند آز و هوای نفس و شهوهتا را سرکوب کند و خوردِن می

ويد و ازدواج نکند، آب و آتش و درخت و گياه را مورد تعرض قرار کند، از زنان دوری ج
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 آز و شهوهتای نفسانی توان سرکوبِ کە و اگر ديد. ندهد، در چنين صورتی وارد دين شود
چنين . وارد دين شود کە دين را دوست داشته باشد نبايد کە را ندارد هر اندازه هم

دهد اوقاتی را برای اجنام کارهای نيک و  اجنام می کە برابر کارهای بدی شخصی بايد در
ترک زن و گوشت و  بە او را۔زود يا دير۔اين عملها . مناز و تضرع و ندبه اختصاص دهد

درخت و گياه و آب و آتش خواهد کشاند و در دور بعدیِ زندگيش برای  بەباده و آسيب
   ١.ورود در دين آمادگی خواهد داشت
پاکیِ  بەکردند، زيرا تن می  رخت سپيِد کرباسی برامانی و شاگردان و پيروانش عموًم

 سپيد کوچکترين لکۀ چرک را دادند، و رخِت  بسيار می پاکیِ دل و تن امهيِتمهچونرخت نيز 
 کە کردند آن بود می کە رفتند خنستين کاری می کە هرجا بەشاگردان مانی. داد نيز نشان می

  . کردند ادت و رياضت داير می برای مرکز تبليغِ دين و برای عبئی صومعهيک 
 مردم سراسرِ جهان پراکنده و خوانده هايش در مياِن خواست نوشته میکە   چونمانی

دعاهای کتاب آيات و روزه  پيروانش مهه کە خبش اصلی تعاليم دينش آن بودکە   چونشود، و
ياد بگيرند و )  وحیآيات(های او   تعاليمِ او را از روی کتاهبا و رسالهبعالوه را خبوانند و وحی

 خواندن و نوشنت آموزش دادِنئی برای   مدرسهئی صومعهمنتشر کنند، شاگردانش در کنار هر 
دهندگان خواندن و نوشنت  آموزشکە   بلگراِن دينِ او شاگرداِن مانی نه تنها تبليغ. ساختند می

يعنی ( او های نوشتهد خواندن را بياموزند تا بتوانن کە وظيفه داشتندپيروان مانی . نيز بودند
 اين جنبه از تعاليمِ مانی در گسترش يافنت باسوادی در ميان مردمِ .را تالوت کنند) کالم خدا

 مردم اروپای زمان مانی و .نقاِط بسياری از جهان کە دين مانی بەآجناها رسيد اثرگذار بود
 ا درصدشان مطلق۹۹ً از  و بيشا عموًم۔رودان و مصر خالف ايران و ميان به۔مردم مشال آفريقا 

 سواِد خواندن و نوشنت نيز در  در ميانشانبرکت گسترش دين مانی بەولی. سواد بودند بی
   .جاهای بسياری از اروپا و مشال آفريقا گسترش يافت

 کە گاه خوان. شد  ساخته میئی صومعهگاه نيز در کنار هر  عالوه بر مدرسه، يک خوان
مؤمنين معمولی  کە شد ش از راه زکاهتا و صدقاتی تأمين میا خانۀ مهگانی بود هزينه سفره

 زکات دادن برای پيروان مانی اجباری بود، و مانی مقرر کرده بود. پرداختند می) نيوشگان(
مهيستگان و اپسيسگان . عنوان زکات بپردازند بەمهۀ مؤمنين بايد ده درصد از درآمدشان راکە 

خبش ناچيزی از اين  کە گرفتند؛ و حق داشتند  حتويل میو فريشتگان اين زکاهتا را از مؤمنين
 مانی در ِکفَالَيه.  بردارند برای خودشانبسيار فقيرانهخوراک و پوشاِک درآمدها را برای هتيۀ 
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مشا بايد گرسنگی بکشيد و بسيار اندک خبوريد، و بايد  کە دهد اين برجستگان تعليم میبە
برای  کە اجازه داريدخودتان حق کارکردن نداريد  کە  چونرخت بسيار درويشانه بپوشيد؛ و

   .چنين خورد و پوشی از مال زکات و صدقات با احتياط بسيار و قناعِت بسيار استفاده کنيد
شاگردان مانی برای جذب عوام مورد  کە معجزه و کشف و کرامات نيز از وسايلی بود

بيماران نيز . اخترشناسی و طب بودخبشی از تأليفات مانی در زمينۀ . دادند استفاده قرار می
چيزی از  کە  مانیپيرواِنکردند و توسط   مراجعه میها صومعهاين هاشان بەبرای مداوای بيماري

   .شدند داروسازی و پزشکی آموخته بودند مداوا می
 مرکز درماِن بيماریگاه بود، هم مدرسه بود، هم   مانوی هم عبادتصومعۀدرنتيجه، 
خاطر  کە بەکارانی  عبادت نيز برایخانۀ مهگانی برای نيازمندان و ه و سفرهگا بود، و هم خوان

 صومعۀ آخریِ اين نقشِ کە طبيعی بود. کشی دست از کار و فعاليت کشيده بودند رياضت
 کە سوی آهنا جذب کند، مهچنان بەمانوی کارکرد بيشتری داشته باشد و گدايان بسياری را

مريدان  بەکردند تا تبديل يان و مغوالنْ گدايان را جذب میخانقاههای صوفياِن دوران سلجوق
رو داير شده  نهای کاروا  برسر جادهالً مانوی معموهای صومعهبسياری از . شيخ خانقاه شوند

 ۔داشتند) نگهبان طريقت(» بان راه«  مستقر بودند صفِتها صومعهدر اين گران کە  بود، و تبليغ
برآمده از  کە  رهبان و راهب درآمد و بعدها در مسيحيتیشکل بەدر سريانی و عربی کە نامی

   . استمرار يافت شده بودازآِن رهبانان مسيحی کە هائی صومعهمانويت بود در 

   فرجام مانی

متدن  بەترين ضربه را يافت کاری  تعاليم مانی در ميان ايرانيان گسترش میچە چنان
الزمۀ حفظ شوکت و  کە  روحيۀ سازندگیزد، و دولت ايران و جامعۀ ايرانی می بەايرانی و

پيش  بەگرفت و دولت نوپای ساسانی را تا لبۀ فروپاشی هنايی قدرت ايران بود را از ايرانيان می
سازان ايران متوجه اين خطر در تعاليم  هم شاپور اول و هم جانشينان او و هم سياست. ُبرد می

 دربار از سياست آزادی دينی در کشور، علت پيروی بەدر زمان شاپور اول، گرچە .مانی بودند
فعاليتهای تبليغيش ادامه داد؛ ولی پس  بە شرق کشور نقاط دوردسِتمانی مهچنان آزادانه در

   .اه افتادر  بەئی برضد مانی و تعاليمش در ايران جانبه از شاپور مبارزۀ مهه
ايران  بەمانی با شنيدن اين خرب. سلطنت رسيدبەپسرش هرمز  پس از درگذشت شاپور

 )ناحيۀ قندهار وکويتهسرزمينهای ( کوشان هرمز درزمان پدرش شهريارِ). م۲۷۳سال (برگشت 
دوست بود و سياست   پدرش آزادانديش و مردممهچوناو . شاه لقب داشت بود و کوشان
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منطقۀ  بە مانی در ساهلای اخير منطقۀ فعاليت تبليغیِبعالوه. آزادی دينی را دنبال کرد
  . دور از تأثير عقائد مانی نبوده است بەشک هرمز هم  نزديک بود و بیحاکميت هرمز

دربار نزديک  بەخود را کە ايران برگشت و کوشيد بەسلطنت رسيد مانی بەچون هرمز
عقائد و افکار مانی با خمالفت شديد مغان مواجه بود  کە ولی از آجنا. کرده بر شاه اثر بگذارد

های سلطنتش شد و او پس از روی کار آمدنش با  ايهمحايت هرمز از مانی سبب تضعيف پ
ان کشور و با برخورداری از دار سپهياری خبشی از  کە بەرقابت برادرش هبرام مواجه شد

ازميان رفنت هرمز اجناميد بەرقابت دو برادر . ها خواستار سلطنت برای خودش بود محايت مغ
   .سلطنت نشست بەو هبرام

منصب  بەکرتيرنام  بە آذربايجانیبسيار متعصب و خشنِ مغِدر زمان هبرام اول يک 
نابودی مانی و دينش بربست و  بە و کمر مهتمؤبِد ايران شد ه مؤبدانمشاور دينیِ دربار رسيد

در  کە  بلندپايه از مانی دعوت کردندمؤبداِن. نظر شاهنشاه را برای نابودگری مانی جلب کرد
اين جلسه  کە معلوم نيست. آئين خويش دفاع کنديک جلسۀ مناظره در دربار شرکت کرده از 

 کە کنی اگر فکر می«: مانی گفت بەمؤبد مؤبدان کە نوشتهيعقوبی . روز ادامه داشته است چند
 ريزيم؛ هرکداممان مان می ای حق است، هم اکنون من و تو سرب مذاب بر سينه آورده کە دينی

چنين « کە او پاسخ داد بەو مانی. »تدينش حق اس کە زنده در رفت مردم خواهند دانستکە 
   ١.» شيطانی استکرداری

 ضمن دست ۔که نوعی دادگاه عالی روحانيت بود۔های مناظره  مؤبدان در اين جلسه
کار نکردن و کشاورزی نکردن و ازدواج نکردن و  کە  مانیهنادن بر روی تعاليم ضدمتدنیِ

اثبات رساندند و  بە مانی راطعی کفرِکرد، با دالئل ق خودآزاری و درد کشيدن را تبليغ می
زداشت شده در فرمان شاه با بەمانی پس از صدور اين فتوا. فتوای بازداشت او را صادر کردند

   . بودم۲۷۶سال ؛ و اين در خوزستان زندانی شد
عالَم نور  بەآمسان رفتهگاه بە  آن روز در زندان بود و۲۶مانی  کە در متون مانوی گفته شده

 تا مانی را از زندان بيرون آورده اعدام کنند؛ ولی او در فرمودشاه  کە نوشتهقوبی يع. پيوست
سرِ   و گويا بر٢سرش را بريدند و پوست از تنش برکنده با کاه انباشتند؛. زندان درگذشته بود

دونيم کردند، و هر  بەجسد مانی را کە نوشتهابن نديم . دروازۀ شهر گَُوندشاپور آويختند
 روايات ديگری را نيز با تذکر او. های گَُوندشاپور آويختند  برسر يکی از دروازهاش را نيمه
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پيروان . دار آويختند ترديدی نيست بەاو راکە   ايندر کە افزودهآورده است، و » گويند«عبارت 
   ١.آمسان و هبشت صعود کرده است بەاو کە مانی پس از او گفتند

 و گرد پیپس از بازداشت مانی  کە اند وشتهن  سدۀ اخير غربیِنگاراِن تاريخگرچە 
خالف آن در کە   بلهيچ سندی تکيه ندارد بەگفتهاه افتاد، ولی اين ر  بەی پيروانشگير دست
رودان و خوزستان و  ميان( آزادی مانويان در ايران گرِ بيان کە شود های سنتی ديده می نوشته
مانويان پس از . و در بابل مستقر بودپس از مانی خليفۀ ا. در پيروی از دين او است) سغد

برای جذب  کە  خودشان را نگاه دارند ولی ديگر حق نداشتنددينِ کە پيامربشان حق داشتند
مانی داشت  کە خليفۀ مانی نزد پيروان مانی مهان مرتبۀ رهربی را داشت. مردم فعاليت کنند

 از من هيچ پيامربی خنواهد مانی گفته بود کە پس. کرد ولی پيامرب نبود و وحی دريافت منی
ی و ي تشکيالت دوازدهی و هفتادودو. خليفۀ مانی پس از او امامِ مؤمناِن مانوی بود.آمد

 ۲۶مناسبت بازداشِت او  بەبار ها سالی يک مانوی.  مانی برجای خويش بودسيصدوشصتیِ
و کشيدند  یدست از هر کاری م) بەاندازۀ روزهائی کە مانی تا روز مرگش در زندان بود(روز 

خواندند و  گرفتند، روزها برای شادی روح مانی مناز می کردند و روزه می رخت ژنده بر تن می
که ظاهرا روزهای بردار بودِن (سپس چهار روز . خواندند کردند و دعا می شبها سوگواری می

مانی  ختت نشينیِ بەدر پايان، مراسم. کردند داری زاری می مهراه با روزه) جسد مانی بوده
گرفتند ختت  عزای بزرگ می کە روز در آن.  مانويان بود بزرِگ سوِگعيِد کە کردند برپا می

مجع مؤمنين در . سر داشت پيکرۀ مانی بر روی آن نشسته بود و تاجی بر کە آوردند جمللی می
روز و  اين مراسم يک. کردند زدند و نوحه می سينه می بەآمدند و پيرامون اين ختت گرد می

   .شب ادامه داشت يک

   تأثير دين مانی

بودا يک  کە بينيم کنيم می گری را مطالعه می  پديد آمدن بودا و بودايیوقتی جرياِن
پيروانش  کە بينيم و می. زدۀ فسادآلودۀ خويش عصيان کرد برضد طبقۀ رفاه کە ه بودزاد شاه

آئينِ او  بە مرفه نيزخوردگاِن جامعۀ هند بودند، ولی در آينده از طبقات ابتدا از سرکوفت
پيوستند تا آئينش در مناطق بسيار وسيعی از شرق آسيا گسترش يافت و نيمی از جهاِن روزگار 

با دربار ايران  کە ه نبود ولی از خاندان برجسته و مرفهی بودزاد شاهمانی گرچە . گرفت در بر را
ی سلطۀ امپراتوریِ روم از رودان و سرزمينها پيروان مانی در خوزستان و ميان. ارتباط داشتند
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زمين و ترکستان ابتدا از خانداهنای سالطين و  کشيدگان و حمرومان بودند، ولی در توران ستم
   .دين او پيوستند بەاِن بودايیگر حکومت

اليه از مردم جامعه تأثير   بر روی دو۔مهچون تعاليمِ بودا۔توانست  تعاليم مانی می
از فساد حاکم بر طبقۀ خويش بيزار و از آن  کە قات مرفهزدۀ طب بگذارد؛ يکی عناصر عصيان

طبقات مرفه  بەئی برای ابراز انزجارشان نسبت طبقه روگردان شده بودند و در جستجوی وسيله
 يک معنويِت بەو فاسد برآمده بودند، و درعين حال در جستجوی راهی برای رسيدن

 ديگر عناصرِ. نۀ طبقۀ مرفه برهاندآهنا را از قيدوبندهای آزمندا کە خبش بودند رستگاری
جهانی  هرگونه سعادت اين بەیياب دستاز  کە کشيدۀ جامعه خورده و ستم حمروم و سرکوب

 توانستند اينها از سوئی می. مأيوس شده بودند و کين شديدی از اربابان خويش در دل داشتند
وسيله  اين بەاستهزاء بگيرند وبە  راُمَرفَّهان مانی رفاه و آسايش  خشِکهِدز   بەبا روی آوردنکە 
 کاهش دهند؛ و از سوی ديگر با حتمل زهد ئی  بەگونه راخويشهای خفته در درون  کينه

 انسان زودگذر است سعادت و شقاوت نيز  عاريتیِ عمرِکە چون کە خشک اميدوار باشند
 حتمل کند ئی  بەگونهتواند در اين سرای سپنجی هر دردی را عاريتی و گذرا است، و انسان می

  پرسعادِت آن يک زندگیِبا مرگش درد و رجنش پايان خواهد گرفت و درپیِ کە و اميدوار باشد
   .از اين عامل مادی جدا است کە جاودانی را آغاز خواهد کرد

 گسترش عقائد مانوی در جوامع خاورميانه گيری خط سيرِ توان در پی اليه را می اين دو
 اشراقی را کشف کرد و پس از او  در تعاليم مانی يک تصوِفاليۀ خنست، سراجنام،. يافت

مهين خط فکر . صورت يک مکتب پرداخت و پيروی کرد بەرا حتوالتی در آن ايجاد کرده آن
يژه و  بەبعد در خاورميانه بە هجریسوم و چهارمهای   اشراقی سدهتصوِف بەرا اگر دنبال کنيم

اليۀ دوم پس . يابيم ضوح در آن میو  بە مانی راواِنپيررسيم، و رد پای   میزمين ايراندر شرق 
 فردی هيچ اثری را در زندگی فرد و جز حمروميِت کە يک زهد خشک و پوچ رسيد بەاز مانی

بعد در  بەهای دوم هجری توانيم در تصوف سده رد پای اين زهد را نيز می. جامعه نداشت
   .يميژه در تصوف بصره و شرق خراسان بيابو   بەخاورميانه،

کتاهبای مانی را رسوالن او در نقاط جهان از ترکستان چين گرفته تا آسيای ميانه و شام و 
تعاليم او در ميان . بان مردم آن قوم ترمجه کردندز   بەمصر انتشار دادند، و در هرکدام از اقوام

دين . افکار دينی ايفا کرد بەبوميان عراق و شام و مصر نقش بسيار مؤثری در حتول خبشيدن
.  اناتولی تا اسپانيا گسترده بود شرقِمانی در سدۀ چهارم از ترکستان چين تا مشال آفريقا و از

شامل (در کشور توران . جا گسترده بودند پيروان مانی در مهه) فرانسه(در ايتاليا و کشور گال 
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 بديل تغرب چينکاشغر و ودی در ز  بەدين رمسی بود، و) کويته و خضدار در پاکستان کنونی
  . آئين سلطنتی و رمسی شدبە

 در دو سوی شرق و غرب اوائلِ سدۀ کنونیشناسیِ   مانی در کاوشهای باستانتأليفاِت
 مانوی در صومعۀهای چند  جهان، يکی در سرزمين سغد در نزديکی خبارا، ديگری در ويرانه

زمين بيرون کشيده از زيرِ  مانوی در مصر صومعۀهای  ترکستان چين، و سومی در دوتا از ويرانه
 صومعۀهای يک  های مانی در ويرانه هائی از ترمجۀ التينِ نوشته پراکنده.  آمده استشده

رسد مانويان اسپانيايی در گريز از برابر  نظر می کە بەمانوی در کشور اجلزاير يافت شده است
  . مشال آفريقا برده باشند بەجهادگران مسيحی در سدۀ پنجم با خود

در زير  کە  مانویهای صومعههای  مانی در ويرانهشاگرداِن های  ز نوشتهخبش بزرگی ا
سغدی و (باهنای ايران شرقی ز  کە بەشن مدفون شده بودند در ترکستان چين يافت شده

بايست بازماندۀ نويسۀ ديوانی و  شناسان می نظر ايران کە بەئی و با نويسه) باختری و پارتی
اندکی از . الت ايران بوده باشد روی کاغذ نگاشته شده استکتابیِ دوران هخامنشی در شرق ف

ها عالوه  ترمجه و انتشار اين نوشته. شده در ترکستان نيز بر روی پوست است های يافته نوشته
سازد برای بازشناسی زباهنای کهن ايرانی   ما را بيش از پيش با تعاليم مانی آشنا میکە بر آن
   .ما کمک بسيار خواهد کرد بەنيز

های غاری در مرکز سغد در نزديکی خبارا کشف شده  هائی نيز بر ديواره تصاوير و نوشته
مانی برای مردم سغد و  کە ارژنگ مانی کتابی بوده. ئی از ارژنگ باشد شايد منونه کە است

خوِد مانی کشيده بوده و  کە ترکستان هتيه کرده بوده، و شامل تصاوير بسيار زيبا و جذابی بوده
. تصوير درآورده بوده است بەداده و هبشت و دوزخ را  مؤمنين و غير مؤمنين را نشان میفرجام

بوده و معنايش » آهنگ اَرَتە«است تلفظ ديگرِ » آَهنگ۔اَرژَ«شکل درستش  کە »اَرژَنگ«
 کە ی پارسی باستان باشد»اَرَشە«مهان » اَرژَ«اگر . است» سروِد عدالت«و » نوای عدالت«

 کە معنای ديگرش توان ترمجه کرد نيز می» نواهای عرشی« را  گفتند، آن»عرش«سريانيها 
   .است» وحی آمسانی«

 بودائيان کە  از سغدنقاطیجز در  به۔در ميان ايرانيان کە نتوانست  گرچە دين مانی
 از مرزهای ايران ساسانی بيرون جا باز کند، در سدۀ چهارم مسيحی در ۔دين مانی درآمدندبە

در خاورميانه و اروپا و . رفت مشار می بەترين رقيب مسيحيت و بودايی سرسختدين جهانی و 
در مصر .  فعاليت نداشت جمالِهای سدۀ چهارم در برابر مانويْت مشال آفريقا مسيحيت تا نيمه

دهد دين مانی در سدۀ چهارم در مصر  نشان می کە  مانوی برجا استصومعۀهنوز آثار چندين 
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  . گير بوده است مهه
، مانويت در شام و مصر و مشال آفريقا و سراسر  مسيحی بەبعدما از اواخر سدۀ چهارما

در .  روم قرار گرفتدستگاههای نظامیِ دولتاروپا زير فشار گروههای جهادگرِ مورد محايِت 
 و جمازات اعدامِ شدم پيروی از آئين مانی در سراسر قلمرو امپراتوری روم ممنوع ۳۸۲سال 

بعد کشتارهای بسيار  اين زمان بەاز. شد  ِاعمالان مانی در نظر گرفته شدهفوری برای پيرو
داستان . اه افتادر   بەئی از مانويان توسط جهادگراِن مسيحیِ مورد محايت دولت روم گسترده

هربی کشيشاِن برخوردار از ر  بەآميز مانويان در اروپا توسط جهادگران مسيحی کشتار خشونت
  .  امپراتوریِ روم يک داستان پردردی است سرکوبِ دولتیاههایجانبۀ دستگ محايت مهه

کار بستند دين  بەپيروان مانی بەکشيشان نسبت کە با خشونتهای بيش از حد تصوری
مانی تا سدۀ پنجم در قلمرو امپراتوری روم از صحنۀ اجتماعی کنار زده شد تا مسيحيت جايش 

در  کە ئی دين مانی با وجود مهۀ گستردگیکە  ين ا.را بگيرد و مهان سخناِن مانی را تکرار کند
دست آورد از سدۀ پنجم مسيحی  بەشام و مصر و مشال آفريقا و اروپای غربی و ميانی و شرقی

جانبه و سيستماتيک و دولتی از  مسيحيت داد ناشی از مهين سرکوبِ خشنِ مهه بەجايش را
  . مانويان در اين سرزمينها بود

 را حفظ کرده هاشان شدند عقائد و دانسته دين مسيح درآورده میە باجبار کە بەمانويانی
امروز هست نقش بسيار  کە ئی بەگونه وارد دين مسيح کردند، و اين امر در نقش دادن مسيحيت

توسط و مشال آفريق جای اروپا و شام و مصر   مانويان در مهههای صومعه.  ايفا کردمؤثری
ديرهای مسيحيان شدند ولی مهان حال و هوای ە بجهادگران مسيحی مصادره شده تبديل

 مسيحيت رسيده بودند و سپس بەاز مانويت کە آموختگانی دانش.  را حفظ کردندپيشين
 سنت مثالً. مقام کشيشی رسيدند شکل ديگری از فريشتگان و مهيستگاِن مانوی بودندبە

مسيحی کە   آنزيکی از حکمای برجستۀ الٰهی در تاريخ مسيحيت است پيش ا کە اوگوستين
دين مسيحی را پذيرفت با دستی پر از  کە او بعدها. شود از پيروان پرکار آئين مانی بود

های مانی  بسياری از آموزه. خدمت دينِ کليسايیِ مسيحيت درآمد بەهای اشراقیِ مانی آموزه
  .  کە برای مسيحيت مصادره شده استتوان در اٰلهياِت سنت اوگوستين ديد را می

های سدۀ پنجم در جهان پديدار شد ترکيبی بود از ميتَرَيسَنە و  از نيمه کە یمسيحيت
در گفتار . ميتَرَيسَنەدر کليسای کشيشان، و مانويت در ديرهای رهبانان منود يافت. مانويت

 گيریِ مسيحيِت نقش تعاليم مانی و سنتهای آئين ميتَرَيسَنە در شکل بە اين خبشديگری در
   .داشتنوين اشاره خواهيم 
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اناتولی و اروپا و شام و مصر و مشال ( گرچە در سرزمينهای امپراتوری روم مانويان
زمين و در  نابود شدند و جايشان را بەمسيحيت دادند ولی در سرزمينهای شرقی ايران) آفريقا

شان  در خوزستان و عراق نيز اگرچە فعاليتهای تبليغی. ترکستان چين بەزندگی ادامه دادند
از نظر سنتی مرکز  کە زمين در ترکستان و کابلستان و توران. ده بود ولی نابود نشدندحمدود ش

سپس با ظهور مزدک و گسترش تعاليمِ او، اين آئين در . چند سده ماندگار شدنيز بودائيان بود 
عرفان  بە و حتوالت نوينی پذيرفتهرات بسياری از تعاليم مزدک گرفتسغد و باختريە تأثي

ختارستان پراکنده شد و در و  و در باختريە و سغد شدگرايی مزدکی نزديک  مزرتشت و مرد
  . ندگی ادامه دادز  بەجوامع شرق فالت ايران
 خالفِت  در دوران)ِ تأثيرپذيرفته از هبدينِ مزدکی مانويت(يافتۀ مانوی  پيرواِن آئينِ حتول

مرکز . فعال بودندرکستان مشال آفريقا و سغد و تدر عراق و خوزستان و اموی و سپس عباسی 
مقر امامت  کە جايز نبود« کە نوشتهابن نديم .  در بابلِ عراق بودالً مانويان معمورهربیِ دينیِ

 مانی پيش از انتقال«: و از نوشتۀ مانويان چنين آورده است. »جز بابل بوده باشد بەدر جائی
 سيس تا زنده بود دين پاِک .عنوان امامِ پس از خودش منصوب کرد بە راسيس ىعالَمِ اَعلبە

در . »گرفتند پس از او امامها يکی پس از ديگری امور دين را حتويل می. خدا را برپا داشت
دوران رواداری دينی بود مانويان تا درون دربار حجاج نفوذ  کە ی حجاج ثقفیدار فرماندوران 
ن بزرگ مانويان  بزرگ برای يکی از رهربايک صومعۀحتی يکی از دبيران حجاج . داشتند

پس از او نيز مشاری از رهربان . از دوستانش بود ساخت کە زادهرمزنام  بەعراق و خوزستان
   ١.تا درون دربارهای اموی دارای نفوذ بودند کە شناسيم مانوی را می
ترين عاِلم  برجسته. شد انتخاب می) فريشتگان( معصوم ۱۲ از ميان يکی از  مانويانامامِ

) فريشتگان(مقام معصومين  بەيافت و نيز ارتقای مقام می) اپسيسگان( اولوالِعلم ن ت۷۲از مياِن 
 رفت يکی از آهنا وقتی امامی از جهان می کە  معصوم نيز امامان بِالقوه بودند۱۲اين . رسيد می
 رساله از تأليفات امامان جانشين مانی را آورده ۷۶ابن نديم نامهای . نشست جايش میبە

های خنستينِ اسالمی در عراق و  دهد مانويان در زمان ساسانی و سده مینشان  کە است،
   ٢.اند  عمل بوده و فعاليتهای گسترده داشتهخوزستان دارای آزادیِ

 تأثيرگرفته از هبدينِ مانويِتبەهرحال، با تشکيل حاکميِت اسالمی در عراق و ايران، 
 شد، و جامعۀ مسلمانان وارد عد از سدۀ دومِ هجری بەب با مهۀ ارزشها و سنتهايشمزدکی
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چيزی جز  کە  مکتب نوينی را در خراسان و عراق پديد آوردندشدند میمسلمان  کە مانويانی
و » عرفان«دو صورِت  بەاين مکتب در تاريخ اسالم.  نبودی اسالمرخِتمانويِت نوين در 

  بەن موسومپس در شکل دادن فرهنگ و متد  نوين از آناين مانويِت. ظهور کرد» زندقه«
  . اسالمی سهم مهمی ايفا کرد

اين  بەدر عراق و خوزستان برجا بود نيز پس از آمدن اسالم کە  خالصاز درون مانويِت
مراکز . شناسيم بيرون آمد می» کَشانه زهد و تصوِف رنج«نام  کە بەسرزمينها مکتب نوينی

 شکل دادن اين ترين نقش را در اصلی مانويت در جنوب عراق و غرب خوزستان اساسی
 کە بار در تاريخ اسالم در بصره شکل گرفت مکتب زهِد اسالمی برای خنستين. مکتب ايفا کرد

خوزستان و جنوب عراق و  بەسپس از بصره. مرکز پيدايشِ مانويت بود بەترين نقطه نزديک
يز مانويت در عراق پديد آمده بود زهد و تصوف ن کە گونه مهان. ديگر نقاط عراق سرايت کرد

 مانويت و از مانويت بەاز بودائيسم کە در توران و کابلستان و سغد نيز. در عراق پديد آمد
زهد و تصوف در . اسالم رسيده بودند مکتب زهد و تصوِف شبيه مکتب بصره شکل گرفتبە

.  نبودرخِت اسالمیهای خنستينِ اسالمی تا اواخر سدۀ پنجم هجری چيزی جز مانويت در  سده
درون خويش زمينۀ  بەبا جذبِ تدريجی مانويها کە برخاسته از آئين مانوی بودمهين مکتبِ 

اما دين مانی با جايگزين شدنش با اين . فراموش شدِن تدريجی نامِ دين مانی را فراهم آورد
 کە گونه در مکتب زهد و تصوْف زندگی دوباره يافت، مهانکە   بلاسالم منرد بەمکتبِ منتسب

 کە تنها چيزی. شده زندگی دوباره در مسيحيِت نوين يافته بود اِن مسيحیپيش از آن نيز در جه
   .مانی بود نه تعاليمِ دينِ اوبود نام دين فراموشی سپرده شده  بەميان در اين

  
  



 

   آمدهايش وپی فقيهان گيری قدرت

:  بال بوداَرَدَشير بابکان يک فقيه بود، و دولت در نظريۀ سياسی او دارای دوتا کە ديديم
يافت و دومی در مؤبدان  اولی در شاه و دربار و ارتش َتَجلّی می کە ،يکی سلطنت و ديگری دين

 اولِ اَرَدَشير معاوِن کە شرکت مغان در حاکميت از زمان اَرَدَشير آغاز شد؛ و ديديم. و آذرگاهها
ريزی شد و يک  سازمان و تشکيالت مغان از آغاز تشکيل دولت ساسانی پی. يک مغ بود

با هنادِن تاج توسط . تا پايان عمر دولت ساسانی ادامه يافت کە گذاری گرديد ولت دينی پايهد
 مغان منبع مشروعيت  سنِت نوينی در سياسِت ايران هناده شد ومؤبد برسر شاپور اول، مؤبدان

شاه در . بود» مراسم بيعت با شاه«در سنِت سياسی ساسانی » گذاری تاج«. سلطنت شدند
را از مؤبدان و سپهبدان و سران کشور ) رمز رهربی سياسیِ عالی کشور(» تاج «مراسم خاصی

آن را بر ) ترين مرجع دينی عالی(مؤبد  گرفت؛ و مؤبدان حتويل می) منايندگان طبقات حاکم(
  . هناد سرِ شاه می

 در دست  شاهنشاهاِن ساسانیگذاریِ برگزاریِ مراسم تاج چەگونگی ما گزارش دقيقی از
يکی  آوردند، يکی  میبەايواِن خاص تاج را با تشريفات خاصی کە رسد نظر می بە ولینداريم،

مؤبد داده  مؤبدان بەئی ويژهکردند تا با ترتيبِ  دست می بەگرفتند و دست حاضرانْ آن را می
 ،سرِ شاه هناده شده بود دست مهۀ حاضران بر بەيعنی، تاج. هناد سر شاه می را بر شد و او آن می

عبارت  بە.يافت گونه، سلطنْت مشروعيِت دينی می اين بەو.  با شاه بيعت کرده بودندو مهگی
شاِه  بەمؤبد در حضور سران کشور و با مشارکت و رضايِت عملیِ آهنا ديگر، سلطنت را مؤبدان

   .داد جديد حتويل می
 با ملت هبی را حفظ و تقويت کند، دينِ کە پادشاه وظيفه دارد کە کرد آمده  دين کتابِدر

عدل و مهربانی رفتارکند، وسائل امنيت و آسايش و شادی رعايا را فراهم آورد، نيکوکاری بە
  . را تشويق و با بدکاری مبارزه کند

 اَرَدَشير بابکان تدوين شد و در زمان کە  استی ساسانیاين خبشی از عبارهتای اوستا
   .اين رهنمود عمل کردکە ديديم۔ بە ۔چنانخوِد اَرَدَشير . دهندۀ نظريۀ سياسی او بود تابزبا

 دين در عهد اَرَدَشير بابکان و شاپور اول در ايران بەبرای بازگشت کە جنب و جوشی
مهت اَرَدَشير تأسيس  بەدر سراسر کشور کە  متعددیاه افتاد، و آذرگاهها و مدارس دينیِر بە

کنندگان  و اداره ن َمزداَيسَنەگران آئي شد، مستلزم پيدايش مشار بسياری از متوليان دين و تبليغ
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نامِ  بە اجتماعیيک طبقۀ نوينِ کە اين امر سبب شد.  پراکنده در کشور بودآذرگاهها و مدارسِ
   .پيش از آن در تاريخ ايران سابقه نداشت کە در جامعه ظهور کند) فقاهت(طبقۀ مغان 

ق انساهنا باشند؛ و مربيان خوبی برای اخال کە توانند متوليان دين اگر وارسته باشند می
ها دارند   تودهاثرگذاری بردر  کە سبب توان و امکانات بسيار زيادی بەاگر دنياخواه شوند،

 دين هرگاه شريک قدرت سياسی متولياِن. کارترين انساهنا تبديل شوند سياه کە بەممکن است
خصيصۀ » فساد «شوند؛ زيرا  تبديل می۔کاران سياه بەيعنی۔نوعِ دوم  بەشوند، خواه و ناخواه

 چە خبواهد و چە قدرت سياسی شود، بە است، و متولی دين اگر آلوده سياسیذاتی قدرِت
تر از  کنند بدنتيجه متوليان دين در جامعه توليد می کە گرايد، و فسادی فساد می بەخنواهد

علِت خصيصۀ فاسدکنندگی کە در قدرت  بە.مبتال استندآن  بەمردان سياست کە فسادی است
هرگاه گرايد،  ئی کە هر انسانی کە دارای اقتدار سياسی شد بەفساد می سی هست، بەگونهسيا
عنوان ابزاری برای سلطه در اختيار متوليان دين قرار گرفته است متوليان دين از اين  بەدين
های  کشیِ خودشان از توده ابزار هبره بەدر هر زمان و مکانی کە اند  استفاده کردهئی  بەگونهابزار

   .شده است  تبديل میها  و بەابزار ستمِ مبتنی بر فريبِ تودهچسپ عامیِ دين
منظور نشر اخالقياِت برخاسته از تعاليم  بە بابکاندر زمان اَرَدَشير کە طبقۀ نوظهور مغان

جو  يک طبقۀ نفوذناپذيرِ اقتدارطلب و سلطه بەزرتشت ايجاد شده بود پس از شاپور اول تبديل
در سراسر کشور ايجاد کرده بودند چنان نفوذ و  کە ئی الت تارِعنکبوتیمغان با تشکي. شد

کە   آنجای بەآهنا. شان کمتر از دستگاه سلطنت ساسانی نبود دستگاه سلطه کە ئی يافتند سلطه
 کە مربيان اخالق ايرانيان باشند خود را صاحبان دين در کشور پنداشتند و برآن شدند

 برخورداری از آهنا در عينِ.  ارادۀ دين بر مردم حتميل کنندعنوان بەهای خودشان را خواسته
 کە فکر افتادند بەامر اَرَدَشير و شاپور در اختيار آذرگاهها قرار گرفت کە بەدرآمدهای موقوفاتی

 درآمد برای دومين راِه.  تاريخْی راههای درآمد بيشتری را نيز بيابندبا استفاده از اين فرصِت
مغان برای حصول آهنا  کە  نذورات و صدقاتی بود۔درآمد موقوفاتعالوه بر ۔اين طبقه 

 کە بەعناوين گوناگون خبشهائی از انديش را برآن داشتند هائی ابداع کردند و مردم ساده چاره
مغان با شگردهای .  بپردازند۔مغان بەو در حقيقت۔آذرگاه  بە را با خشنودیشانددرآم

 است، يک عامی مردمِ از کارانه  فريبکشیِ يخ برای هبره متولياِن مهۀ اديان تارويژۀ کە خاصی
داشت تا برای پاک شدن از گناهانشان هرگاه  مردم را وامی کە سلسله احکام شرعی وضع کردند

آذرگاه تقديم  بەمغان مقرر کرده بودند کە های گوناگونی گاه مبالغی را حتت نام کفاره و بی
  . افزود  و بر ثروت و قدرتشان میرفت اين درآمدها بەجيب مغان می. دارند
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سابقه و برخوردار   بییقدرتتوان و دو نسل پس از اَرَدَشير بابکان، تشکيالت مغان، با 
 و ،العاده در کشور، حالت يک دولت در دولت را داشت از امتيازات مادی و نفوذ معنوی فوق

   .ته بود ساسانی سرنوشت جامعه را در چنگال گرفگر حکومتدر موازات خاندان 
ترين و  دست يکی از احنصارطلب بەبا افتادن رياسِت دستگاه دينی و قضايیِ کشور

، کرتيرنام  بە تاريخ ايرانمؤبِدترين  متعصبپرورترين و  خشونتترين و  اقتدارگراترين و خشن
 کرتير درکە  چنان رسيد؛ و  در تاريخِ ايرانبيشترين حد خود بەامتيازات و اختياراِت طبقۀ مغان

گونه   او مههگسترانۀ  دين، اقداماِتکرده است تصريح ۔تر خواهيم خواند که پائين۔ اش نوشته
 و مهۀ راههای فعاليت در سراسر کشور را بر هارمغان آورد بەامکانات و قدرت را برای مغان

   .رويشان گشوده است

   اختالفاتِ مذهبیِ مغان و آشفتگی اوضاع سياسی کشور

 َمزداَيسن و ايجاد دين مذاهبِ مؤمنينِ بەبابکان برای وحدت خبشيدناَرَدَشير  کە تالشی
گيریِ طبقۀ نوظهورِ   يک برآينِد واژگونه را نيز بەدنبال آورد، و قدرترمسی در کشور اجنام داد

با شکلهای گوناگوِن   پس از او مذاهب کهن َمزداَيسَنە.مغان در کشور مشکالتی را پديد آورد
آذریِ خويش مهچنان نيرومند و پرنفوذ ماندند، و در هر نقطه از کشور ناهيدی و ميترايی و 

جا  جا مغاِن مذهب آذری، يک بر افکار مردم تسلط داشت؛ يک يکی از مذاهب َمزداَيسَنە
 حاکمانان و دار سپه. جا مغان مذهب ميترايی دارای تسلط بودند مغان مذهب ناهيدی، يک

   ١.مذهب مسلط بود کە کردند ويش از مذهبی پيروی مینيز از منت مردم بودند و در منطقۀ خ
۔ مهيشه احنصارگرا  خويشحکم ماهيت تاريخیِ به۔مدعياِن توليِت دين  کە از آجنا

 خود را حتت  مذهبیِباورهای کە ، هر خبش از مغان پس از شاپور اول درصدد برآمداند بوده
با   فعاليت برای نشر دين َمزداَيسَنە اين تالش درَتَجلّیِ. نام دين اصيل در کشور گسترش دهد

                                                 
در درون هرکدام از . ته ضرورت دارد کە رابطۀ مذهب با دين، رابطۀ جزء با کل استتوضيح اين نک. 1

دينها چندين مذهب شکل گرفته است، کە هرکدام خودش را اصل دين، و مذهبهای ديگر را 
وجود  اين امر در دين اسالم نيز اتفاق افتاده و چندين مذهب بە. کند احنراف از دين تلقی می

اختالف . است و بقيه احنراف از اسالم  است مدعی است کە او اصل اسالماند کە هرکدام آمده
شود کە ما سه مذهب بزرگ سنی، شيعه و خوارج را در کنار  فاحش مذاهب اسالمی زمانی اشکار می

شان کلمۀ مذهب بەکار ها نوشته در» دين«بسياری از نويسندگان ما بەجای . يکديگر قرار دهيم
نويسند، کە البته غلط است، و بايد هرکدام از  می» مذهب مسيحی«و » اسالممذهب «برند و مثالً  می

  . ؛ مثالً، دين اسالم، مذهب شيعهدين و مذهب را در جای خودش بەکار برد
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مغاِن هرکدام از مراکز قدرت از مذهب مردم آن نقطه کە   چون.مذاهب گوناگونش شکل گرفت
کردند و درصدد تبليغ و گسترش آن مذهب بودند، درنتيجۀ آن نوعی  از کشور محايت می

 حملی اِنگر حکومتکار بر اف کە های گوناگون فقاهتی پديد آمد  مغاِن حوزه مذهبیِرودررويیِ
 کە از آجنا.  دامن زد مناطقِ کشوراِنگر حکومتنيز تأثير هناد و اختالف مذهبی را در ميان 

کرد،  در خبشی از کشور حکومت مید زماِن سلطنِت او هرکدام  برادران و فرزندان شاپور اول
  و اختالفات مذهبینوبۀ خود زيرِ تأثير مغاِن مذهب منطقۀ خويش قرار گرفت بەهر يک از آهنا

  . درون خاندان سلطنت کشانده شدبە
ی نابەسامانپس از درگذشت شاپور اول، رقابت قدرت ميان فرزندان او دولت را در راه 

اِن دار سپه. ساهلا ادامه يافت و کشور و دولت را در معرض خطر جدی قرارداد کە راندسياسی 
اختالفاْت  بەهافکنان شور با اقدامات تفرقهدر ک  مذاهب َمزداَيسَنە متنفذشدۀ رهرباِننيزرقيب و 
از نوشتۀ کرتير . رفتند پيش میبەناپذير و خطرناک  سوی يک مسير آشتی بەزدند و دامن می

برخی از آهنا در زمان هبرام دوم توسط  کە داشته در بر اين امر نزاعهائی نيز کە آيد چنين برمی
   .آميز کرتير سرکوب شده است  فتواهای خشونت

خودش نوشته است، در اواخر سلطنت شاپور اول هيربد و معلمِ مدرسۀ کە  چنانکرتير، 
شده، و در ) قاضی(دينی بوده، در زمان هرمز اول مؤبد شده، در زمان هبرام اول مؤبد و دادورز 

 فتوای او در واداشنت هبرام اول کە نقشی. زمان هبرام دوم مؤبدان مؤبد کل کشور شده است
دنبال  بەمان برای کشنت مانی ايفاء کرد برايش حمبوبيت بسياری در ميان مغانصدور فربە

تر را بر رويش گشود،  افزون هرچە بيشتر و درهای اختيارات هرچە های ترقیِ آورد، و پله
ترين مرجعِ  عالی(گيرنده دربارۀ امور دين و قضاء  تنها فقيه تصميم بەدر زمان هبرام دومکە  چنان
برای نشر مذهبِ خودش  کە هائی از شاهنشاه گرفت برنامه کە ، و ضمن فرمانیتبديل شد) دين

   ١.کار بسيار و مهراه با قدرِت بسيار دنبال کرد در ذهنش داشت را با پشت
اش را نشر مذهب آذربايجانی بنابر مهان  برنامه کە کرتير يک فقيه خشنِ احنصارگرا بود

مهۀ باورهای خرافیِ مذهب  کە او. م زرتشت داشتخودش از تعالي کە برداشتی قرار داده بود
 تقويت دين الٰهی  کە اوچە آن( هدفش ُبرد پيشکرد، در راه  رتشت منتسب میز   بەخودش را

                                                 
 جملسیِ زماِن شاه عباس دوم مال حممدباقرشباهت شگفتی ميان کرتيرِ زمان هبرام دوم ساسانی و . 1

 کە کرتير ايرانی بود ولی جملسی لبنانی بود و مهراه پدرش توان يافت؛ با اين تفاوت صفوی می
برای تبليغ مذهب بەايران آمده در دربار شاه صفوی منزلت يافته بود تا رسيد بەآجنا کە رسيد، و 

 . سازيها کرد بسيار  و شيعهشدبرای دين و مذهب برای ايرانيان گير  تبديل بەخنستين تصميم
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کلی با  کە بەهائی را برای نشر دين در پيش گرفت خشونت يازيد و شيوه بەدست) ناميد می
او حتی بسياری از رسوم ديرينۀ .  بود مردم ايران در تعارضفرهنگیِتعاليم زرتشت و با روحيۀ 

   . دينی ترويج کردتعاليمِعنوان  بە را کە با تعاليمِ زرتشت تعارض داشتمردم آذربايجان
اش داِد سخن داده  گسترانه دربارۀ اقدامات دين کە يادگار هناده بەخودش کتيبه از او دو

م دين هبی اجنام داده بوده برای حتکي کە کارهائی) نقش رستم(اش در استخر  کتيبه در. است
آذرگاههای بسياری برپا داشته و گروههای  کە کند مشارد و با افتخار تصريح می را برمی

دهی و  خدمت آهنا گماشته است تا دين اٰلهی را نشر دهند، مراسم صدقه بەبسياری از مغان را
راهان را  ن و کجاملنفعه را تشويق و ترويج کرده، بسياری از بددينا خيرات و کارهای عام

را در ميان ) ازدواج درون خاندانی(َدس   ُخواَتکنيزاه درست درآورده، و ر   بەهدايت منوده و
 کرتير در اين کتيبه نه تنها از سرکوب سراِن آئين مانی و ١.طبقۀ مغان تشويق و ترويج کرده است

مهه  کە دهد، نان نيز خرب میها و برمه از فشار بر يهودان و مشنکە   بلستيزه با مذاهب َمزداَيسَنە
گذشت و خشن   يک فقيه بلندپايه و اقتدارگرا و بی و احنصارگرايانۀ دينینشانۀ تعصب خشک

توسط دبيرش امالی او  کە بە)نقش رستم(ۀ کرتير در استخر نبشت سنگدر . و خودحمور است
   :نگاشته شده چنين آمده است» ُبخَتک«

 …َيزدان و شاهنشاه شاپور خدمت کنمِاتم کە بەفمؤبد، توفيق يا من، کرتير، مؤبدان
من تفويض کرده بود من در زمان چند شاهنشاه در  بەشاهنشاه شاپور کە سبب اختياریبە

َيزدان و شاهنشاه شاپور، من ِابەعنايت .  و شاهنشاه خدمت کردمدين بەدربار شاهنشاهی
 در راه حتکيم مجندیاردر زمان چند شاهنشاه و در مناطق گوناگونْ کارهای بزرگ و 

توسط من آذرگاههای بسياری در مناطق گوناگون برپا شد، و  بە.های دين اجنام دادم پايه
َيزدان از اقدامات من ِااَهوَرَمزدا و .  بەدين نائل آمدند خدمتسعادِت بە بسياریمغاِن

خاطر بە .خشنود شدند، و اهريمن و ديَوها از گمراه کردن مردم بازماندند و پريشان گشتند
: چنين فرمودمن اجنام دادم، شاهنشاه شاپور در تأييد اقدامات من  کە خدمتهای بزرگی

                                                 
در سخن از . گوئيم» صلۀ رِحم«است را بەعربی » دسِت خويش«ش خواَتک َدس کە شکل امروزين. 1

است » ازدواجِ درون خاندان«اين واژه کە معنای فقهيش . شاپور اول دربارۀ اين رسم سخنی داشتيم
حمارم در فقه يهودی و .  کە البته نادرست استاند ترمجه کرده» نکاح حمارم«شناساِن غربی  را ايران

در ايران . شود کە ازدواج با آهنا در شرع يهودی و اسالمی حرام است میاسالمی بەکسانی گفته 
گونه ازدواجها   کرتيرِ با تشويق اين. تا نسلها پاک مبانندشد باستانْ نکاح درون خاندانی تشويق می

کدام از طبقات ديگر جامعۀ ايران در اين اين طبقه  خواسته کە خون هيچ در درون طبقۀ مغان می
 . پاک مباَند» اهل بيِت طاهرين« مغان بەعنوان  خوِن باشد ووجود نداشته
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اقدامات سازنده و شايسته  بەمهچنان. َيزدان و ما مايۀ خشنودی استِااقدامات تو در راه «
در  کە نامۀ درباری در فرمان. »عظيم و باشکوه ساخته شود کە خانۀ دين بايد. ادامه بده
هيربد «سراسر سرزمينهای شاهنشاهی فرستاده شد لقب  بەهنشاه شاپور هتيه وزمان شا
 چون شاهنشاه شاپور رخت از اين جهان بربست فرزندش هرمزد. من داده شد بە»کرتير
من  بەشاهنشاه هرمزد مرا مورد عنايت قرار داد و باالترين مرتبۀ دينی را. سلطنت رسيدبە

او . دين خدمت کنم کە بەمن اختيار داد بە شاهنشاهیعطا کرد؛ و در دربار و سراسر کشور
خدمت دين مشغول  بەمن در سراسر کشور. من داد بە»کرتير، مؤبِد بزرِگ اهوَرَمزدا«لقب 

 سعادت خدمت بە بسياری را را در مناطق گوناگون برپا داشتم، و مغاِن ورهرانآذرِشدم، 
خدمت آهنا گماشته  بە بسياریمغاِنآذرگاههای بسياری برپا شد و . دين نائل گردانيدمبە

 پسر )هبرام (چون شاهنشاه هرمزد رخت از اين جهان بربست شاهنشاه ورهران. شدند
من عطا کرد  بەشاهنشاه ورهران نيز افتخار بزرگی. سلطنت نشست بەشاپور و برادر هرمزد

دين برای تقويت  کە خدمت دين باشم و هر کاری بەتا مهچنان در دربار و سراسر کشور
 سعادت خدمت بە بسياری و مغاِنشدآذرگاههای بسياری برپا … الزم باشد را اجنام دهم

کرتير، «در زمان شاهنشاه ورهران هتيه شد لقب  کە نامۀ دربار در فرمان. دين نائل شدندبە
چون شاهنشاه ورهران رخت از اين جهان بربست .  داده شد بەمن»مؤبد بزرِگ اهوَرَمزدا

دل  شاهنشاهی باايمان و پاک کە سلطنت رسيد بە)هبرامِ دوم ( پور ورهرانشاهنشاه ورهران
 خاطر سعادِت بەَيزدان وِاعنايت اهوَرمزدا و  بەاو. کار است انديش و بسيار درست و نيک
من عطا کرد، مرا بسيار  بەخودش باالترين رتبۀ دينی را در سراسر کشور شاهنشاهی ابدیِ

او اختيارات و .  دين باشم نشرِمهچنان در خدمِت کە دمن اختيار دا بەبزرگ داشت، و
مؤبد و  او مقام مؤبدان. من عطا کرد بەتا زمان او داشتم راچە کە   آنامکاناتی بيش از

من تفويض کرد، نظارت بر کليۀ  بەرياست دستگاه قضايی در سراسر کشور شاهنشاهی را
يعنی آذرگاِه اَرَدَشير در   اناهيَتەتدخ بغمن واگذار کرد، رياسِت آذرگاه  بەمراسم دينی را

مؤبِد اهوَرَمزدا، گزيدۀ ورهران برای هدايت  کرتير، مؤبدان«او لقب . من سپرد بەاستخر را
خاطر خشنودی  بەمن در زمان چندين شاهنشاه کە خدماتی… من عطا کرد بەرا» مؤمنين

مغان و . سيار مثرخبش بودَيزدان برای تقويت دين َمزداَيسَنە اجنام دادم بِااهوَرَمزدا و 
هنشاهی برای مردم در سراسر کشور شا.  َمزداَيسن شامل عنايت الٰهی شدندمؤمنينِ

دا بيش ازپيش کمر  نيِک اهوَرَمزَيزدان و آب و آتش و آفريدگاِنِاخدمت خشنودگرانه بە
 ديَوها َيزدان و آب و آتش و آفريدگان نيک اهوَرَمزدا را شاد، و اهريمن وِامهت بربستند و 
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های آهنا از مردم دور  وسوسهو های اهريمن و ديَوها ممنوع  آموزه. را پريشان و آواره کردند
وريان، مسيحيان، صاّبيان، و فعاليتهای يهودان، َشَمنان، برمهنان، نسط. کرده شد

 برچيده هاشانها و بت ان در کشور شاهنشاهی حمدود شد؛ کنام ديَوها و ديوخانهگزندي
 ، مغاِنشدای بسيار بزرگی اجنام شد،آذرهای ورهران در مناطق بسياری برپا کاره. شدند

شاهنشاه ورهران پورِ . دين حاصل کنند بەسعادت خدمت کە بسيار زيادی توفيق يافتند
کرتير، مؤبدان مؤبِد اهوَرَمزدا، گزيدۀ ورهران «نامۀ شاهنشاهْی لقبِ  ورهران در فرمان

  .ردمن عطا ک بە»برای هدايت مؤمنين
برای  کە خاطر اقداماتی بەسپنتان و َيزدان و امشەِااز آغاز کار، من کرتير در راه خشنودی 

سعادت ابدی خودم اجنام دادم با دشواريهای بزرگی مواجه شدم؛ ولی امکانات بسيار 
آذرگاههای  بەفرمان شاهنشاه، بە.زيادی در اختيار آذرگاهها و مغان ايران قرار دادم

رسند، سر و سامان دادم، و  اسپان و مردان شاهنشاه می کە ی ايران، تا هرجابيرون از مرزها
، در کشور سوريه، در اَنتيوِخَيەتشکيالت هيربدانشان را بازسازی کردم؛ ازمجله در شهر 

سرزمينهای ماورای سوريه، در شهر طرسوس، در کشور کيليکيە و سرزمينهای ماورای 
پتوکَە تا گالتيە، و در کشور ارمنستان و گرجستان و   کتکليکيە، در شهر قيصريه، و از کشور

شاهنشاه شاپور با اسپان و مردانش  کە البانيە، و از دربنِد بالَسکان تا دربنِد االن، و هرجا
گران  ان و ختريبگر غارتی و ختريب را گرفتم، دست گر تاراجمن جلو . تصرف کرده بود
 صاحبانشان بازدادم و بەبودند را بازگرفتهمردمی غارت کرده  هرچە را کوتاه کردم، و

 است در حقدين  کە من دين َمزداَيسَنە را. ختريب کرده بودند را بازسازی کردمهرچە 
زنندگان نظم و  دينان و گمراهان و فاسدان و برهم کاران و بی سراسر کشور نشر دادم، خراب

  . اه درست بازآوردمر   بەامنيت را سرکوب کردم و
جای کشور شاهنشاهیِ ايران برپا  َيزدان و شاهنشاه، آذر ورهران را در مههِات عناي بەمن،

ازدواجِ درون (دس  بسيار خواتک. خدمت آذرگاهها گماشتم بەداشتم و مغان بسياری را
. ايمان گرايش يافتند بەايمانشان استوار نبود کە بسياری از مردم. شدبرگزار ) خاندانی

 من دست از گيریِ  پی در اثر تالشهای، ولیکردند ها پيروی می ديَوهای بسياری نيز از آموه
دهی  مراسم صدقه. َيزدان پيروی کردندِاکننده برداشتند و از  های گمراه پيروی از آن آموزه

من بيان داشتم ترويج شد و با شکوه بسيار  کە گونه آن بەو خيراِت عاّمه و ديگر مراسم دينی
   …برگزار گرديد

های شاهنشاه  نامه يادگار هنادم تا آيندگان اگر فرمان بەه را از خودمشتنب سنگمن اين 
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  لقب]اول [شاهنشاه شاپور کە من بودم کە شاپور و ديگر شاهنشاهان را ببينند بدانند
من داد، و در زمان شاهنشاه هرمزد و شاهنشاه ورهران من  بە»کرتير، معلمِ مدرسۀ مغان« 

شدم، و در زمان ورهران پور ورهران لقبِ » هوَرَمزدامؤبد ا کرتير، مؤبدان« بە ملقب
   …من داده شد بە»کرتير، مؤبدان مؤبِد اهوَرَمزدا، گزيدۀ ورهران برای هدايت مؤمنين«

ۀ نقش رجب نيز تکرار شده است، مردی نبشت سنگدر  کە ها، کرتير را در اين نوشته  
در . ش است نه پرستندۀ اهورَمزداپرستندۀ نام و آوازه و قدرت خوي کە بينيم خودشيفته می

 بدکار باشد هرکە هبشت و بەنيکوکار باشد کە هرکە کند ۀ نقش رجْب او تأکيد مینبشت سنگ
.  کە اهل هبشت استداند يقين می کە بەدوزخ خواهدرفت؛ ولی دربارۀ خودش چنان نوشتهبە

نشان از  کە ن گفته استکار برده بوده سخ بەبرای سرکوب پيروان اديان ديگر کە تیاو از اقداما
 مشاَرد دهد، و چنان اوصافی را برای خودش برمی  میگيرِ متعصب  سختمغزِ يک فقيه خشک

 در زمان اين  ايرانیمغاِن کە مشخص است. کند انديشی را از او متنفر می  نيکهر ايرانیِکە 
 ايرانی اديان غير بە آشنا شدند، و نسبتدگرستيزیانديش با تعصب و  خشکمتعصبِ فقيه 
  . کلی با سنتها و فرهنگ ايرانيان بيگانه بود کە بەئی در ميانشان رواج يافت شيوه

اَرَدَشير بابکان  کە ئی ، هدف خيرخواهانهسرِ آذربايجانی مغِ خشک گيریِ اين قدرتبا 
 او، برای گيری قدرتبا . شدضِد خودش تبديل  بەاز تشکيل طبقۀ مغان درنظر داشت

يخ ايران سياسِت فشار بر پيروان اديان و مذاهب غيرِخودی بروز يافت؛ و بار در تار  خنستين
خاطر تعارضش با روحيۀ سازگاری و مداراگریِ سنتیِ ايرانيان  بەاين سياست کە هرچند

   .دنبال آورد بەآمدهای ناگواری را برای کشور دوامی داشته باشد ولی پی کە نتوانست
در سال . مغز نداشتند ارويی با اين فقيه خشکئی جز روي  ايرانی چارهانديشاِن نيک

 و تا آن عهد ولی کە شاه ئی از ميان برداشته شد و پسرش هبرام کوشان  هبرام اول طی توطئه۲۷۶
رام دوْم کرتير در زمان هب.  بود با لقب هبرام دوم برجايش نشستزمان شاِه ناحيۀ کابل و قندهار

با سياست مشتهای  کە مر مهت بربست و کوشيدی با خمالفانش کيبيش از پيش برای رويارو
اش ديديم، اوج فعاليتهای او در  هنبشت سنگدر کە  چنان. جنگ نافرمانان برخيزد بەآهنين

 دينِ ان و مغاِن مذاهب ديگرِدار سپه  او خمالفِتهای دگرستيزانۀ شيوه. زمان اين هبرام دوم بود
  .  را برانگيختايرانی

 سيستان و برادر شاه۔شاه  از سياستهای کرتير، هرمز سيگانی نارضايتی گير اوجدرپیِ 
، و يابی بەتاج و ختت برآمد در صدد دستان دار سپه با محايت خبشی از مغان و ۔هبرام دوم

 حکومت ارمنستان را داشت و از زمان مرگ شاپور  اول شاپورزماندر  کە نرسی پسر شاپور نيز
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کنار زده شده بەا روی کار آمدن هبرام دوم از منصبش ختت و تاج بود و ب بەیياب دستدر آرزوی 
مردمشان  کە هردوی اينها از مناطقی بودند. بودتاج و ختت  بەيابی بود نيز درصدد دست

  . ميتَرَيسَنە داشتندو انسانیِ مذهبِ مهرورزِ 
اين نيز ۔پسر خودش  بەهبرام دوم شورش سيستان را در هم کوبيد و حاکميت سيستان را

کشور برگردد؛ و  بەامنيت کە آميز کرتير مانع از آن بود های خشونت سپرد؛ ولی شيوه ۔هبرام
 ۔ بسياریاندازۀتا ۔عوامل مهۀ اين آشوهبا . نارضايتی از دربار ساسانی مهچنان ادامه يافت

کردند و  آميز کرتير خمالفت می های خشونت با شيوه کە مغان مذاهب خمتلف کشور بودند
ويارويیِ مذهبی ر  بەويش را هم برضد سياستهای کشورداری شاهنشاه و همان مناطق خدار سپه

   .انگيختند با يکديگر برمی

   بارِ ارتش ايران ازسر گرفته شدنِ جتاوزاتِ روميان و شکست خفت

آشفتگی اوضاعِ سياسی در کشور بود جنگهای ايران  کە خشونتهای کرتير و پيامدهايش
شاه ارمنستان در زمان هبرام دوم مردی از خاندان . تاه انداخر   بەديگربارهو روم را 
مهيشه  کە روميان.  سنتی ارمنستان از نسل شاهان پارتی بود و خسرو نام داشتگر حکومت

 غربیِ  استفاده کرده مرزهایآمد پيش می بەدر ايران کە منتظر نشسته بودند تا از هر رخدادی
 را مورد جتاوز قرار دهند، توسط  و ميانیکشورِ ساسانی و سرزمينهای اطراِف فراِت مشالی

 محايت داده آهنا را برضد وعدۀ ارمنستان طلباِنارمنستان بەخبشی از اقتدارجاسوسانشان در 
  برضد خسرو شوريدند، قيصر در ارمنستانرقبيان قدرت.  برانگيختند۔شاه ارمنستان۔خسرو 
. و خسرو از ارمنستان گريختارمنستان لشکر کشيد،  بەهبانۀ محايت از شورشيان بەکاروس

لشکر کشيد و حران و رودان  درون ميان، از راه آميدا بەقيصر کاروس پس از تصرف ارمنستان
سبب حمروميت از  بەگرفتار مشکالت کرتيرساخته بود، و کە هبرام دوم. نصيبين را گرفت

ی کشور را يت ارض توان دفاع از متاماِن کشور و ناتوانیِ ارتْشدار سپه از بزرگیمحايِت خبش 
قيصر پيشنهاد  کە بە از روميان خورد جمبور شدرودان در غربِ ميان شکستینداشت، پس از 

 منعقد شد ارمنستان و آميدا و َحّران و ۲۸۳در سال  کە باری ِخفَّتطبق قرارداد صلح . صلح دهد
بر ارمنستان و یِ ياب دستسالۀ روميان برای  تالشهای دويست. دولت روم واگذار شد بەَنصيَبين

 و کشته شدِن امپراتورانشان اجناميده بود، سختشکستهای  بەچندين بار کە حران و نصيبين
 افکنِ کرتير و شاِه پيروِ او و اختالفاِت آميز و تفرقه  غلط و خشونتهای شيوهبرکت  بەاکنون

   .مثر نشست  بەدستگاههای مغاِن اقتدارطلبِ کشورمذهبیِ 
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ی در نابەسامان دوران حاکميت کرتير و مغاِن پيروِ او و دوران دوران سلطنت هبرام دوم
) نقش رستم(هبرام دوم دو نقش بر دلِ کوه از خويشنت بر جا هناده؛ يکی در استخر . کشور بود

کدام از  در هيچ). نزديکیِ کازرون(نگارۀ اَرَدَشير بابکان، و ديگری در بيشاپور  در کنار سنگ
ِ  . او نيست بەوشی برای سپردن نگين خسروی فرهاين دو نقش خربی از حضور  شايد کرتير

وشی کےخسروِ  توسط فَره بەانتقال سلطنت بەمعتقد کە مسلط بر هبرام دوم دارای مذهبی بوده
گونۀ ديگری  بەنتوا وشی در اينجا را منی ضور فرهعدم ح. شاهنشاه نبوده است بەاساطير

وشی را گرفته  جای فره) ايزِد برترِ مردمِ آذربايجان(در اينجا آذر  کە رسد نظر می بە.تفسير کرد
نگارۀ استخر، هبرام دوم در رخت و زيور و جالل شاهنشاهی و با تاجی شبيه  در سنگ. باشد

دست در ميان مؤبدان مؤبد و اعضای خانوادۀ  بەتاج شاپور اول، سوار بر اسپ و مششير
مؤبد و يک مؤبِد  عالوه بر مؤبداندر اين نقْش، . شود ديده می) خاندان سلطنتی(خودش 

نگارۀ بيشاپور، هبرام دوم حکايت  در سنگ. ديگر، بانوان خاندان سلطنتی نيز حضور دارند
 را ۔که شايد در جنگ با برادرش هرمز در سيستان بوده باشد۔پيروزيش در يکی از جنگها 

بد نيز در زيور و جاللِ سپاه اند؛ و ايران حضور او آورده بەگروهی از اسيران را کە نقش کرده
 اسيرشدۀ شورشيان نيز در پشت سر او نشان داده شده دِه فرمانسپاهبدی در برابر او ايستاده و 

اکنون در موزۀ ملی پاريس است نيز هبرام دوم  کە بر روی يک نگين بزرگ از عقيق سياه. است
  در حال تاخنتهاشانند، اسپا  است؛ هر دو سوار بر اسپنربدبا امپراتور روم در  کە بينيم را می

 را بر روی يکديگر بلند هاشاناند، و شاه و امپراتور مششير  شدهگردِن بەيکديگرند و گردنبە
 ياد گذاشنت اين نقشها احساس حقارتی بەبا کە اند هبرام دوم و حاميش کرتير خواسته. اند کرده

 و گزارشِ دروغ اند را هنان بدارند متجاوز داشته از رومياِن  ارتشِ ايران بزرِگشکسِتدر اثر کە 
  .برای تاريخ برجا هنند

 ۱۶در سراسر کشور جريان داشت  کە هبرام دوم در ميان آشفتگيها و اختالفات مذهبی
  )شاِه سيستان(شاه  عهدش هبرام سيگان  درگذشت و پسر و ولی۲۹۲سال سلطنت کرد، و در سال 

نام نرسی  بەپيرمردی. ا رقابتهائی مواجه شداما اين نيز ب. جايش نشست بەبا لقب هبرام سوم
از محايت مغاِن مذهب ناهيدی برخوردار  کە اين نرسی. پا خاست بەپسر شاپور اول برضِد او

 چند يکی بر تاج و ختت ايران بود و در اين فاصله ياب دست درصدد پيوستهبود از مدهتا پيشتر 
تنها نشانۀ (ه ناميده سکه بنام خود زده بود ئی از ايران تسلط يافته خود را شاهنشا هم بر نقطه

او در  کە دانيم  منیاهای برجا مانده است؛ و ما دقيقً سلطنت او در زمان هبرام دوم مهين سکه
شرق کشور  بەهبرام سوم پس از شکست از نرسی.) کرده است کدام نقطه از کشور سلطنت می
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ئی از شرق کشور   بر ناحيهچندی کە يدآ از او برجا مانده است برمی کە هائی از سکه. گريخت
 ازهم پاشيدگی کشور گر نشاناين رخدادها . سلطنت مستقل داشته است) خراسان يا سيستان(
گير   کە در صد نابود کردِن مذاهب ديگرِ ايرانی و مههر اثر خشونتهای مذهبیِ کرتير استد

  . کردِن مذهب مغاِن آذربايجان بوده است
در اين نقش، نرسی . برجا هناده است) نقش رستم( استخر  درشنرسی نقشی از خود

وشی   از دست فره۔برخالف سنت اَرَدَشير و شاپور و ديگر شاهان ساسانی۔نگين خسروی را 
 کە او با محايت آن خبش از مغاناست کە   آنگرِ نشاندارد؛ و اين  دريافت می دخت اَناهيَتە َبغ

 در زمان او مغاِن اين ا دست يافته بوده است، و حتًمقدرت بەاند گر مذهب ناهيدی بوده تبليغ
نوبۀ خود بر  بەمذهب خويش زده باشند و بەفعاليتهائی برای تسلط خبشيدن بەمذهب دست

   .در اين زمان ديگر از کرتير خربی نيست. اختالفات مذهبی دامن زده باشند
رودان و  ر مياناندازی ب از سدۀ خنست مسيحی مهواره در آرزوی دست کە قيصران روم

داران اسکندر   خودشان را ميراثهاشانيی بودند و در رؤيا تشکيل دولت فراگير خاورميانه
ايران گرفتار منازعاِت مغان بود در کشورشان با  کە ديدند، در دوران پس از هبرام دوم می

 کە تانمردم ارمنس. رودان را نيافتند ميان بەمشکالتی دست و گريبان بودند و فرصت لشکرکشی
جانب ايران برگرداندند و شاه  بەهای روميان در کشورشان ناراضی بودند رخ از مداخله

 را ۔ و لقبش اشک سوم بود)تلفظ نوينش آذرداد (که نامش آَتردات۔نشاندۀ روميان  دست
محايت ارمنستان شتافت؛  بەنرسی. ارمنستان لشکر کشيد بەگاليريوس رومی. بيرون کردند

شامل شهبانويش که نامش را ۔گاه سلطنتی  س شکست يافته گريخت، و خيمهليکن از گاليريو
مذاکره با روميان شد و  بەنرسی پس از آن جمبور. دست گاليريوس افتاد۔ بەاند ارسان نوشته

شرق  در جنوب(خبشی از ارمنستان کهين . سلطنت ارمنستان برگردد بەآتردات کە پذيرفت
مسيت ر  بە کرد، و نفوذ روميان در ارمنستان و گرجستان راوميان واگذارر  بەرا نيز) اناتولی
   .سلطنت ارمنستان برگشت بەاترداد نيز پس از آن. شناخت

 در زمان اوايران  و دربار ، بودروبەرو برادر و عموزادگانش خمالفِتنرسی نيز با 
. شستجايش ن بەگيری شد و پسرش هرمز کناره بە جمبور۳۰۱او در سال . هنايت ضعف رسيدبە

عرهبا او  کە کردند هنگام شکار در بياباهنای حيره ترور شد، و شايع ۳۰۹اين هرمز دوم در سال 
در اين . جانشين او شده بود پس از چند ماه ترور شد کە آذرنرسی پسر هرمز دوم. اند کشته را

د ميدان هن بەپا کە هنگام سراسر کشور در آشوب و ناامنی فرو رفت، و شخصيتی وجود نداشت
ارمنستان و آميدا و َحّران (خبشی از غرب کشور .  برهانداقتدارطلبانو ايران را از خطر رقابت 
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. کرد  هتديد مین را خطر روميارودان  مياندر اشغال روميان بود، و مرزهای غربیِ) و نصيبين
سر  رنتوانستند ب کە ان کشور چنان با يکديگر در اختالف بودنددار سپهپس از آذرنرسی مغان و 

 کە اين بالئی بود.  کسی در کشور شاهنشاه نبود۳۱۰در سال . تعيين يک شاه اتفاق نظر يابند
   .ارمغان آورده بود بە برای کشور ناشی از سياستهای غلِط کرتيراختالفات مذهبیِ

درون سرزمينهای  کە بەضعف دولت ايران قبايل بيابانیِ مشال عربستان را تشويق کرد
برداری روميان در جنگ با  مورد هبره کە توانست اين مهاجرهتا می.  خبزندنواحی فرات ميانه

هردو با آئينهای کە   آنميان تازيان و روميان وجود داشت کە وجه مشترکی. ايران قرار گيرد
مانی، بسياری از در مهين فاصلۀ ز. ورزيدند خصومت می توحيدی، ويژه با دين َمزداَيسَنە،

بکر در مشال شرق  هائی از قبايل بنی  در بياباهنای حران، و تيرهَتغلبِ ياد وِاهای قبايل  تيره
نشينِ غرب و  ی آرامیعربستان و مرزهای حنوبیِ عراقِ کنونی جاگير شدند و برای آباديها

گذراند قدرت  دوران ضعف را می کە دولت ايران. جود آوردندو  بەآزارهائی جنوبِ عراق
در اختيار داشت کوشيده  کە توانی هرمز دوم با ارتش کم. اند را از منطقه برعرهبا کە نداشت

کردند و رعب  آباديهای جنوب عراق را ويران و کشتزارها را نابود می کە قبايل عرب را کە بود
   .دآور نهدست  بەموفقيتی  بزند، ليکندرون عربستان بەو وحشت در منطقه ايجاد کرده بودند

يش و مداراگر بەنام اند فرزانه و باتدبير و نيکدر اواخر رخدادهای باال يک مؤبد 
از  کە خطراتی. ياست دستگاه دينی کشور و جانشينیِ کرتير رسيده بودر  بەمِهراِسپَنداد پرتَآ

امتيازات و حتی موجوديت کە   بلمهه سو کشور را احاطه کرده بود، نه تنها موجوديت کشور
برای  کە  بودجدی و بزرگن خطرات چنان مغان را نيز در معرض خطر قرار داده بود، و اي

 ئی بست سياسی ئی برای بيرون آمدن از بن فکر يافنت راه چاره بە و مهه راشدمهگان حمسوس 
  .  افکندخودشان درست کرده بودندکە 

 کە ان برآن شدنددار سپه مغان و ،انديشيد ِمهرِاسَپندآَترپاد  کە یسراجنام باتدبير
در آن هنگام  کە از آجنا. ی در ادارۀ کشور دست يابندگير تصميمر نوعی توافق و مهاهنگی دبە

 دينی و کشوری و سراِنهای مذهبی وابسته بود،  بەيکی از جناحهرکدام از مدعيان سلطنت
عنوان شاهنشاه تعيين  بە رایيک کە خود درگير رقابت با يکديگر بودند نتوانستند کە لشکری

 .ان و مغان اداره کنددار سپها يک شورای متشکل از کشور ر کە ناچار توافق رفت بە.کنند
دنبال اين مهاهنگیِ سياسی، يک شورای سلطنت با شرکت مؤبداِن طراز اول و سپهبدان بە

 کە در اين شورا تصميم گرفته شد. گرفت برعهده آَترپاد ِمهرِاسَپندرا  رياست آن کە تشکيل شد
نام اين .  بسپارند۔شهبانوی هرمز۔مادرش  بە و سرپرستيش رابنامند هرمز دوم را شاه نوزاِد
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 اما اين تصميم در خانداِن ساسانی با موافقِت مهگان ).م ۳۱۰سال ( هنادند شاهپورنوزاد را 
 در جنگ شکست يافت و  کە مدعیِ جانشينیِ پدرش بود يکی از پسران هرمز دوم.مواجه نشد

 راه شکست يافته اينبود نيز در نامش هرمز  کە اسير و کور کرده شد؛ پسر ديگر هرمز دوم
   . و زندانی شدگير دست

شورای سلطنت تشکيل داده داران کە   مغان و سپهاز اين زمان برای چند سالِ آينده
   .سلطنت مشترکشان بر کشور ادامه دادند بەبودند مهدستانه و با مهدلی

 و ضعف دولت ثباتی سياسی در کشور  دوران بی۳۱۰سال فاصلۀ ميان مرگ هبرام اول تا 
از اين نظر، دوران ياد شده . ثباتی را بايد در ستيز مذهبی مغان يافت عامل اصلی اين بی. بود

برکِت آن کشور در  کە بەدانست» های فقاهتی در ايران دوران جدال مذهبی حوزه«را بايد 
   .هنايت ضعف رسيد بەآشوب شد، و دولت

کار  بە در مذهبِ خودشمذاهب ايرانی ذوب کردِن را در راه توان خويشاگر کرتير مهۀ 
مذاهب ايرانی و ضعِف  در ميان پيروان  و اختالف ايجاد تفرقه و نتيجۀ اقداماتشگرفته بود

از سپهبدان کسب کرد، برخالف کرتير مهۀ  کە  با محايتیآَترپاد ِمهرِاسَپند، دولت شده بود
روحيۀ  کە کار برد و کوشيد بە مذاهب ايرانیايجاد مهدلی در ميان سراِن را در راه توانش

های  سال ستيزه ۲۷مغان مذاهب متنازع پس از حدود . ميان مغان برگرداَند بەمداراگر ايرنی را
تنها راه جنات کشور  کە کشور وارد کرده بود متوجه شدند بەمهه آسيب آن کە کشور بربادده
  . اپور اول استهای کشورداریِ دوران اَرَدَشير بابکان و ش شيوه بەمهانا بازگشت

    مغانمذهبِمبنای  بازتدوين اوستای ساسانی بر

های دولت ساسانی بود، ضرورت  سرلوحۀ برنامه  آئين َمزداَيسَنە ازیدار پاس کە چون
چارچوبی مدون و روشن و تفسيرشده و مورد اتفاق مهگان برای دين رمسی هتيه شود  کە داشت

 بر آَترپاد ِمهرِاسَپنداين مسئوليِت مهم را نيز . ودتا اختالفات مذهبی برای مهيشه از ميان بر
   .دوش خودش گرفت

های   جزوهۀهای پراکند رَدَشير بابکان نسخه اَفرماِن بەَسر مؤبد َتن کە پيش از اين ديديم
 کرد و گردآوری کشور گوناگوِن را از نقاط شد داری می  کە نزد برخی مغان و هيربدان نگاهاوستا

 شده هتيهاز روی اين نسخه چندين نسخه . کرد هتيه  اوستاا يک نسخۀ رمسیِبا استفاده از آهن
 در  مراکز دينیالًمراکز دينی مهم مهچون شيز در آذربايجان و استخر در پارس، و احتمابە

اول و جانشينانش اين  در دوران شاپور.  خراسان و خوارزم و تپورستان فرستاده شدسيستان و
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   . بود برای تعليم دينن و هيربدانها اساس کار مؤبدا نسخه
ترين  گير کارآيی نداشت؛ مهم چندين حلاظ برای برقراری يک دين مهه بەَسر نسخۀ َتن

هر مؤبدی امکان  کە بە اوستا بودماندۀ ه و متروکشد  زباِن کهنهبردار بودِن  اين امر تأويلعلِت
تفسيرِ يا حتريف کند و براساس  و برداشتهای خودش منت اوستا را تأويل باورهاداد بنابر  می

شده قلمداد منايد؛   مذهب خودش را تنها مذهب برحق، و مذاهب ديگر را حتريفخودش
 مردمِدر زمان ساسانيان رواج نداشت و برای  کە بانی نگاشته شده بودز   بەزيرا اوستای موجود

ه و برداشت و سليق بەمناطق کشور قابل فهم نبود، و هرکدام از فقهای مذاهب ايرانی بنا
سياستهای کە  بعالوه چون ١.کرد را تفسير و تأويل می مقتضای مذهب رائج در منطقۀ خودش آن

های مذهبی  فقيهاِن هرکدام از حوزه کە کرتير با مغاِن ايران کاری کرده بودافکنانۀ مؤبد  تفرقه
 راه ی بودند، و درنتيجه درعنوان دين رمس بەمذهب خويش بەدر تالش حاکميت خبشيدن

 راه تأليفات ديگری نيز بر کردند، و در اين مذهب خويش در کشور تالش می بەدادن تسلط
 حاوی تعاليم مذاهب آذری، ناهيدی، و ميترايی بود، و کە های موجود اوستا افزوده شد نسخه

سابقه، مغاِن مذاهب خمتلف   بیدرنتيجۀ اين رخداِد. آهنا رنگ تعاليم زرتشت داده شده بودبە
درون ارتش و  بەنوبۀ خود بەآرايی اين صف. آرايی درآمده بودند صف بە يکديگررابردر ب

گفته شد، فتنه و آشفتگی سياسی و کە  چنانگير سياسی نيز راه يافته بود، و  دستگاه تصميم
   .دنبال آورد بە را و مصيبتهای ناشی از آنضعف دولت

آَترپاد ِمهرِاسَپند شايستۀ تدبير  بەشاپور دوم را پادشاهی داده بود، کە شورای سلطنتی
 مؤبداِن بلندپايه. اختالفات مذهبی و سياسی افتاد بەجستجوی راه چاره برای پايان دادنبە
سر يک دين  بايد بر کە اين نتيجه رسيدند بە بسياردنبال مباحثات و تبادل افکار و نظراِتبە

دهند و کنار هنند، و دست بەهم بە را ده کشوربرباد های مذهبیِ گير اتفاق نظر يابند و ستيزه مهه
   .شکوه دوران اَرَدَشير بابکان و شاپور اول برگردانند بەکشور را

 و نيروی برخی آَترپاد ِمهرِاسَپند يروی کار آوردن شاپور دوم و بەتدببا ر کە اتفاق نظری
ير نوين  در ميان فقهای مذاهب خمتلف حاصل شده بود در تدوين و تفسداراِن خيرخواه از سپه

 در مقام رياست عاليۀ دستگاه دينی و رياست شورای آَترپاد ِمهرِاسَپند. اوستا َتَجلّی يافت
يک دين مورد اتفاق مهگان را تدوين کند تا کشور درآينده شاهد  کە سلطنت تصميم گرفت
او از رخدادهای دردناک ساهلای گذشته .  نباشد شبيه دوران کرتيربروز اختالفات مذهبیِ

                                                 
موضوع اختالف مذهبی در زمان اَرَدَشير بابکان نيز بەپيش آمد و سبب بروز اختالف نظرهائی ميان . 1

  .َسر بازتاب يافته است ئی از آن در سند معروف بەنامۀ َتن مؤبدان تپورستان با اَرَدَشير شد، کە جلوه
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حدت برسند و يک دين و  بەدر کشور بايد مذاهبِ برخاسته از دين ايرانی کە ته بودآموخ
شايد اختاذ لقب . مهۀ مذاهب را در يک بوته گرد آوَرد در کشور شکل بگيرد کە مهگانی

بود، از   در او می۔آذری و ميترايی۔ کشور  برترِ جتمع دو مذهبِگر  کە نشان،آتَرپاد مِهراِسپَند
با اين کارش  کە خواسته هدف خاصی توسط او اجنام گرفته بوده، و او می بەنظرروی تعمدی و 

از  کە هدفی بەنيرومندترين مذاهب کشور بودند با خود دمساز کند و کە مغان اين دو مذهب را
از مهان قبيلۀ کهنِ  کە دهد  او نشان می و لقبِنام. دت دينی کشور دارد دست يابدورای وح

 کە او درصدد بوده کە باشيم پس ما بايد انتظار داشته. ذربايجان بوده استآترپاتيکان و اهل آ
چنين هم شد، و احکامِ عبادیِ اوستای . دين زرتشت تبديل کند بەمذهب مغان آذربايجان را

دهندۀ احکامِ عبادیِ مذهب مغاِن آذربايجان بود، و با  ياسِت او بازتابر  بەشده بازتدوين
   . داشتگيری  و چشماصلۀ آشکاردينِ َمزداَيسَنە ف پاک

 کە  َمزداَيسَنە تشکيل داد دينِ خربگاِناو پس از کسبِ توافق مهۀ مؤبداِن کشور، هيأِت
وظيفۀ اين هيأت تفسير اوستا و هتيۀ . ترين فقيهاِن مذاهبِ َمزداَيسَنە عضو آن بودند بلندپايه

وظيفۀ اين هيأت  کە ان گفتتو يک عبارت می بە.نسخۀ مورد اتفاق مهگان از اين تفسير بود
را وحدت ) آذری، ناهيدی، ميترايی( هرسه مذهبِ َمزداَيسَنە کە هتيۀ تفسيری از اوستا بود

اين .  بربد و يک دين مورد اتفاق مهگان را تدوين کنداز ميانخبشد و اختالفات مذهبی را 
جود نداشت، و  ومؤبدانهيچ راهی جز اجنام آن در پيش پای  کە يک کار بسيار دشوار بود

رفت و  گرفت تا اختالفات مذهبی موجود از ميان می  شده باشد اجنام میهبائیهر  بەبايست می
   .گرفت امور کشور سر و سامان می

کار تفسير و تدوين اوستا وقت درازی گرفت و اعضای هيأت ساهلا روی اين امر مهم کار 
فقيهان با نوعی  کە شد چنان دشوار میسر تفسير بندهائی از اوستا  در مواردی کار بر. کردند

 خمتلف، از آذری گرفته تا هرکدام از فقيهاِن مذاهبِ. شدند انگيز مواجه می  اختالفبسِت بن
نوان تعاليم زرتشت در اوستا ع بە مذهب خودشان راتعاليمِ کە ناهيدی و ميترايی، برآن بودند

کردند برای برخی ديگر  دان ارائه میبرخی از مؤب کە عقايد و باورهائیبسياری از . دهندجای 
برخی از متون مذهبیِ موجود يا . شد سر اينها جداهلای لفظی برپا می  نبود و برپذيرفتنی

در چنين مواردی تنها راه حلْ .  قرار گيرد مهگانتوانست مورد اتفاقِ منی کە تفسيرها چنان بود
ت شخص زرتشت حاضر آيد و بايس می کە رسيد نظر می بەاستمداد از خدای بزرگ بود، و

   .دربارۀ ادعاهای رهربان مذاهب متعارض يا منت يا تفسير مورد اختالف قضاوت کند
اکنون نيز  کە تر کنيم، ناچارم اشاره کنم ذهنمان نزديک بەاين موضوع راکە   آنبرای
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دو مذهبِ مسلِط (اختالف ميان شيعه و سنی . مهين موضوع در ميان مسلمانان وجود دارد
شيعه  کە را حل کند و مقرر دارد بايد پيامرب بيايد و آن کە چنان شديد است) المی در زماِن مااس

 استدر دست شيعه و سنی  کە کدام از متون دينی نه قرآن و نه هيچ. گويد يا سنی درست می
 اختالفات مذهبی بکنند؛ زيرا قرآن راه کمکی برای از ميان برداشنتِ در اين کە توانند منی
؛ فقهای هرکدام )َحّمالٌ ذو ُوجوٍه(را از وجوه خمتلف تفسير کرد  توان آن بردار است و می يلتأو

سر  بر. کنند  مذهبی خودشان تأويل میباورهایتناسبِ  بە قرآن رادو مذهبِ اسالمْیاز اين 
 هرکدام از شيعه و سنی. تر است مناز است، اختالف از مهه عميق کە ترين اصل اسالمی اساسی

جويند، ولی هرکدام  ت استناد می وضو گرفنت هسچەگونگیِدر قرآن دربارۀ  کە ئی نها آيهتبە
نه وضوی شيعه برای . رود مشار می بەبرای ديگری نادرست و باطل کە دگير ئی وضو می بەگونه

نظر طرف ديگر  بە هرکدامسنی درست است و نه وضوی سنی برای شيعه؛ يعنی وضو و منازِ
پشت سر يکديگر مناز خبوانند و  کە توانند طرف منی کدام از دو ن حيث هيچباطل است و از اي

گونه است؛ زيرا شيعه  مهين بەبرسر اوقات مناز نيز اختالف. با هم در يک مسجد گرد آيند
گويد و پنچ وقت مناز   و سنی پنج وقت اذان می،خواَند وقت مناز می گويد و سه وقت اذان می سه
رو مساجد شيعه از  از اين.  هست شديد مناز خواندن نيز اختالِفگونگیِچەحتی در . خواَند می

ضرورتی در يک مسجد گرد آيند اين  بەاگر هم گاهی سنی و شيعه بنا. مساجد سنی جدا است
 کدام از امامان مجاعِت اين دو  هيچ يک رخداد مصلحتیِ زودگذر است؛ و چون امامِتامر

 ديگری مناز  سرِپشِت کە طرف يست، هرکدام از دومذهب برای پيروان مذهب ديگر جائز ن
مناز وضويش درست نباشد  وقتی پيش کە رو است اين از آن. منازش را قضا کند کە خبواند بايد

نظر  بەگفتيم، وضوی هرکدام از سنی و شيعهکە  چنانمناز خواندن در پشت سر او باطل است، و 
 کە جهان اسالمی بەدر کشورهای موسومتالشهای مهۀ مصلحان دينی . است طرف ديگر باطل

اند ميان شيعه و سنی نوعی نزديکی ايجاد کنند ناموفق مانده  خواسته  اخير میدو سدۀدر 
ئی از  نفع باورهای سنيان از پاره بەشيعه بايد کە اند گفته  سنی میزيرا مصلحاِن. است
چە  آن( شيعه  تابع فقهنْسنيا کە اند خواسته  دست بکشند، و مصلحان شيعه نيز میهاشانباور

طرف حاضر  کدام از دو ها از ميان برود؛ ولی هيچ  شوند تا اختالف)نامند  می اهل بيتکە فقه
 کە وجود انگيزی حدت از موارد اختالفو  بەیياب دستخاطر بە کە توانست  و منیشده منی

شعبه شدن  ه کنونی در کشورهای اسالمی سخن از شعبهای فقهیِ مهۀ حوزه. ددارد دست بکش
 کە دارد  مذهب خودش اين عقيده را ابراز میدرستیِ بە و هرکدام با يقينگويند میاسالم 

و مذاهب ديگر مهه مذاهب احنرافی است، و هر مسلمانی اگر » حقمذهب «مذهب او تنها 
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علت اصلی . کند او از آن پيروی می کە از مهان مذهبی پيروی کند کە خبواهد جنات يابد بايد
 با اين دو اسالمِ متعارضهای فقاهتی در هرکدام از  هرکدام از حوزهاست کە   آنتعصباين 

اسالم يعنی مذهب او و مذهب او يعنی اسالم، غرق در مطالعۀ  کە  اين باورمطلق قرار دادِن
پردازد و درنتيجه  مطالعۀ عميق متون مذاهب ديگر می بەمتون مذهبی خويش است و کمتر

 دهد خودش حق می بە مذهبی از مذاهب ديگر اطالعات اندکی دارد، وهای هرکدام از حوزه
اند درخور مطالعۀ عميق نيستند، و هبتر  مذاهب ديگر چون احنرافی کە باور داشته باشدکە 

 بازآيند و مسلماناِن) مذهبِ ما به(اه درست ر   بەپيروانشان دست از آهنا بردارند و کە است
ی اين دو مذهب درصدد مطالعه در متون فقهی مذهب ديگر اگر هم کسی از فقها. خوبی شوند

 آن بطالن آن مذهب را بەبتواند با توسل کە برآيد هدفش يافنت مواردی در اين متون است
کاری کە هم اکنون مدارسِ قديمۀ موسوم بەحوزۀ علميه در قم دربارۀ متوِن  (اثبات برساندبە

کنند مزيد برعلت  خودشان می بەم از مذاهبرهرباِن هرکدا کە تلقينهائی. )کنند سنيان می
در ) خ۴۱۵متوفی سال (عبدالقاهر بغدادی . يابد شود و اختالفات مذهبی مهچنان ادامه می می

 مذهب جز مذهب ۷۲(کليۀ مذاهب اسالمی کە   آنپس از» الِفَرق الفَرُق بيَن«کتاب معروفش 
اند، در باب پنجم کتابش  مهه برباطل کە کند کوبد و ثابت می را با دالئل و براهين می) خودش

سنت و «مذهب  کە کند با دالئل و براهين ثابت می» در بيان اوصاف فرقۀ ناجيه«حتت عنوان 
اين مذهب را بگيرد و از مذاهب ديگر  کە تنها مذهب ناجيه است و هر مسلمانی بايد» مجاعْت

نوشته و با » احقاُق احلق «نام بە کتابیچند سده پس از او يک فقيه ديگر عرْب. دست بشويد
شيعيان (» مذهب اهل بيت«تنها فرقۀ ناجيه پيروان  کە دالئل و براهين واضح اثبات کرده

پيشنهاد جامع االزهر و شيخ شلتوت  بەزمانی. اند ند و ديگران مهه برباطل است)دوازده امامی
کشيده شد و ميان  بە موضوع تالش برای نزديک شدن مذاهب اسالمی۔رئيس وقِت االزهر۔

های  ايجاد شد تا در راه نزديک کردن حوزه) سازی مرکزِ نزديک(نام دارالتقريب  بەمرکزی نيز
در اين مرکز شرکت  کە هرکدام از فقهائیکە   چونولی. فقاهتی مذاهب شيعه و سنی تالش کند

عقائد   ازهائی هائی از عقائدشان دست بکشند و پاره ديگران از پاره کە کردند عالقه داشتند می
است و » فقه اهل بيت«فقه ما  کە کردند مذهب او را قبول کنند، و شيعيان هم پيشنهاد می

جائی نرسيد و شقاقِ  بەحدت برسيم، اين تالشو  بەاز فقه ما پيروی کنند تا کە  بايدسنيان
 کنند، و ها را تکفير می»شيعه«ها »حنبلی«امروز . مذهبی مهچنان بر منوال کهن ادامه يافت

ها را، و هردو برای خودشان دالئل و براهين واضح از قرآن و حديث پيامرب »حنبلی«ها »شيعه«
ها کە در ايران  حنبلی. در اثبات حقانيت مذهب خويش و بطالن مذهب خصم را دارند
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سپاِه «. مشارند و خودشان را برحق  مهۀ مسلمانان را برخطا میشوند ناميده می» وهابی«
 است حنبلیئی از مذهب   مذهب مسلمانان و شاخهنوترين پاکستان است و مرکز آن کە »صحابه

 شيعيان را از تشّيع بازداشتهکە است   آناست و مهۀ تالشش بر» شيعه«ترين دمشن  سرسخت
مهين خاطر هم رهربان شيعه را  بە مسلمان کند، و۔خيال خودش به۔مذهب خودش درآورد و بە

شيعۀ  کە  نيز مجاعتی وجود دارد خودمانه صحابه در ايراِنشبيه سپا. کند در پاکستان ترور می
دانيم در زمان ما دهها  میکە  چنانزند؛ و  می» ناصبی«ها انِگ  مهۀ سنی بەستيز است و سنی

 خمفی اين گروه  توسط جوخۀ ترورِ در دروِن ايران و نيز گريخته بەپاکستانفقيه سنی ايرانی
ا فقهای سنی مرعوب شوند و برای مذهب سنی در اند ت اشکال فجيعی ترور شده بەضدسنی

 ۔خيال اينهاەب۔ايران تبليغ نکنند و مذهب سنی از ايران برچيده شود و مهۀ سنيان ايران 
 فقهای  سر ستيز دارند، و متقابالًبا شيعيانْ طالباِن حاکم بر افغانستان. مسلمان و شيعه شوند

برای برچيده  کە دانند و هر کاری  نابودی میکنند و درخور شيعه در ايران آهنا را تکفير می
توان مثاهلای بسيار زيادی  مهچنان می. کنند میکردن بساط حاکميت آهنا از دستشان برآيد 

اختالف شيعيان . دست داد بە متنازع در اسالمهای مذهبیِ ها و فرقه دربارۀ مذاهب و حنله
 متقابلِ  نيز در حد تکفيرِجعفری استند کە هردو اهلِ تشيعِ امامیدوازده امساعيلی و شيعيان 

  حاکم برکنندگاِن قانون اساسی مجهوری اسالمیِ دانيم، تدوين میکە  چنان است؛ و شده اعالن
اند و هيچ حقوقی برای پيروانش  مسيت نشناختهر  بە مذهب امساعيلی را در ايرانکشورمان

 سوم هجری آغاز شده و تا زمانیاختالف مذهبی در جوامع مسلمان از سدۀ . اند منظور نداشته
های متنازع وجود دارد،   و فرقهمذهبهاگرای اين   تعصبفقيهانحتريکات و تبليغات کە 

ها و  بندی فرقه گروهامروز اگر ما خبواهيم با توجه بە. اختالف نيز مهچنان ادامه خواهد يافت
سه اسالم  بەبندی کنيم، در خاورميانه وجود دارند اسالم را تقسيم کە  مسلمان موجوِدمذاهبِ

؛ ديگر دوازده امامیيکی اسالم شيعۀ . ناپذير دست خواهيم يافت متمايز و متنازع و آشتی
کدام از اين سه اسالم با دو اسالمِ ديگر سر  هيچ. اسالم شيعۀ امساعيلی؛ سوم اسالم سنی سلفی

گير   ديگر و مهه و هرکدام در آرزوی نابودگریِ اسالمهای؛سازگاری ندارد و خنواهد داشت
ها و  فرقه بەها هم در درون خودشان»اسالم«ليکن هرکدام از اين . کردن اسالم خودش است

گاه از  هيچ کە ناپذيری دارند شوند و در درون خودشان نيز منازعات آشتی هائی تقسيم می حنله
عياِن غيرِ واليی در ايران با شي) پيروان واليت فقيه(کە شيعياِن َواليی  ؛ چنانميان خنواهد رفت

مشارند خمالفتی در حد آرزوی نابود کردِن آهنا  کە واليت فقيه را بدعت و احنراف از تشيع می
کە قدرت سياسی در دستشان است در اين ساهلای اخير چند فقيه شيعه را  را دارند، و چون
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 متونی از  اسالمیپيروان مذهبهای متنازعِهرکدام از . اند نشين کرده نابود و چند تن را نيز خانه
آرای کالمی و فقهی رهربان مذهبی خودشان در دست  تفسيرهای قرآن و احاديث پيامرب و

رسانند، و  اثبات می بەجويند و حقانيت خويش و بطالن ديگران را آهنا استناد می کە بەدارند
 گاه پرشدنی هيچ کە  عميق کرده استچندانشکاف ميان آهنا را  کە اين متون چنان است

شخصيت پرقدرتی مهچون کە   آنخنواهد بود و اختالفها مهچنان ادامه خواهد يافت؛ مگر
راج، مهه  نيروی تدبير شخصيتی مهچون ارَدوی بە در خاورميانه ظهور کند وآَترپاد ِمهرِاسَپند

اسالمهای موجود را در يک بوته گرد آوَرد و اسالم ديگری را از درون آهنا بيرون بکشد و مسلط 
   .البته اين نيز در اين مرحله از تاريخ بشری نشدنی است کە ند؛گردا

در اواخر سدۀ سوم و دهۀ آغازينِ سدۀ  کە رو آوردم تا وضعيتی  را ازآنۀ درازاين حاشي
و بەذهنِ خواننده  بود را تفسير َمزداَيسَنە مذاهب گيرِ  گريبان در کشورمانچهارم مسيحی

 کە اکنون مذهب َمزداَيسنە در ايران چنين وضعيتی داشتند مغاِن متولیِ سه. کرده باشمنزديک 
   .فقيهان متولیِ مذاهبِ متنازعِ اسالمی دارند

سر تفسيرها  برکە   آنالعاده زيرک و باتدبير بود، برای مردی فوقآَترپاد ِمهرِاسَپند کە 
عترف باشند  تقوايش را مگان کە مهترين مؤبد را باتقوا کە اتفاق نظر حاصل آيد، پيشنهاد کرد

درگاه پروردگار دعا کند و از  بەانگيز تعيين کنند تا او برای يافنت راه حل تفسيرهای اختالف
اين منظور، هيأت تدوين  بە. درست را در برابر مهگان بگذاردراِه کە خدا استمداد جويد

 خودشان ، و اين هفت تن سه تن را از ميانبرگزيدند برجسته را از ميان خودشان اوستا هفت مغِ
شد و مهگان در طهارت و   میپنداشتهتر  از مهه شايسته کە برگزيدند، و از اين سه تن يکی

 نام راج اردَویاو مؤبد .  هنايی تعيين شدعنوان داورِ بەخلوص و تقوايش اتفاق نظر داشتند
 کە توافق رسيدند بەراج اعتراف داشتند و صالحيت اَرَدوی بەفقهای عضو هيأت. داشت
   ١.ناشدنی نظر و داوریِ او مقبول خواهد بود  مسائل مورد اختالف و حلدربارۀ

 اختالف نظرشان بر کە بار اعتکاف نشست و فقهای هيأت تدوين اوستا هر بەراج ارَدوی
راج  کردند؛ ارَدوی راج عرضه می را بر ارَدوی شد آن  میرو روبه یبست  منت يا موضوعی با بنسرِ
 جهاِن ملکوِتعا و خلسه و نيايشِ او بەشت و چون روحش در حال ددا را در سينه نگاه می آن
 دريافت عالَمِ فروشيهاوشی زرتشت در  کرد حل مسئله را در رؤيا از فره  میوشيها سفر فره
آهنا برطبق نظر او عمل  آورد، و  را برای هيأت تدوين و تفسير اوستا میپاسخ درستکرد و  می
   .کردند می

                                                 
  .۳۳/ ۱اج نامه، ر ارَدوی. ١
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کرسی  بە مهيشگی فقيهاِن تاريخ برایترفندهایيکی از  کە هرانه ماشگرِد بسياراين 
  راهی بودترين خبردانهداشت  کە بود و هر شکلی هرچە نشاندن سخن و ادعای خودشان است،

برد و سبب   میميانرسيد و اختالفات مذهبی را از   مؤبدان میداِد بە حساسدر آن شرايِطکە 
مسيت بشناسند ر   بە مذاهب يکديگر را و آئينهای و رسوم و آدابباورها بيشينۀآهنا  کە شد می
   .عنوان تعاليم زرتشت وارد اوستای نوين کنند بەو

 در نام گرفت) تفسيرِ اوستا(  اَوِستازَندِسال تدوين و  ترتيب در خالل چند اين کە بەمتنی
ای دينی در اين عنوان داستاهن بە کليۀ اساطير ايرانیبعالوهگيرندۀ مهۀ مذاهب ايرانی بود؛ بر 
های دورِ ايرانيان و   نيز داستاهنای تاريخیِ گذشتهمنتخبشی از اين .  شده بودگردآوری منت

توسط  کە منتِ بزرگاين . زمان مادها تدوين شده بوداوستای در  کە ماقبلِ ماد بود بەمتعلق
دانان و  اضیشناسان و پزشکان و ري  و تاريخوران داوشدانان و  گروه بزرگی از مغان و حقوق

مهۀ معارف زمان را از اساطير و تاريخ گرفته تا طب و  کە  دائرةُ املعارفی بودشداديبان تدوين 
هندسه و جنوم و فلک و قوانين و احکام مدنی و جزايی و حتی فنون جنگی و مسائل روابط 

 ۲۱ بە بنابر موضوعاتش کە گرفت، و در چندين جملد بزرگ تأليف شد می در بر امللل را بين
برای  کە نامۀ بزرگ ايرانيان بود تعبيری دانش بەکتابِ بزرگاين . تقسيم شد) کتاب(نسک 

   .قرار گرفت سراسر کشور  درهای فقهی و دينی سه سدۀ آينده اساس کار حوزه
کوچکترين خبش . داد  را اوستای کهن تشکيل میکتابِ بزرگالبته فقط خبشی از اين 

مهۀ مؤبدان از دوران باستان تا زمان ساسانی  کە آن سبب کە بەت بودی زرتش اين اوستا نيز گاَتە
خنورده مانده بوده و در زماِن مورد حبثمان وارد اوستای ساسانی شده  اند دست کرده ازبر می

   .است تا برای ما مباند
تدوين اوستا اجنام داد برای ايران ساسانی بسيار  تفسير و کاری کە هيأت خربگاِن

گذاری کرد، و مهۀ مذاهب ايرانی را در  عيار را پايه  دينی متامد؛ زيرا يک وحدِتارزمشند بو
  و آئينهای کليۀ معتقداتو حاویِ هم ادغام کرده يک دين واحد را با نام دين َمزداَيسَنە

 سال آينده ۳۰۰برای  کە ايرانيان، از آذری گرفته تا ميترايی و ناهيدی، را در کشور برقرار منود
   .عنوان هبترين عامل وحدت ملی عمل کرد بەط کشور شد ودين مسل

 اسکندر نابود شد، اصل لشکرکشیاوستای دوران هخامنشی پس از  کە گونه مهان
در دست  کە هائی از آن اوستای ساسانی نيز پس از سلطۀ عرب بر ايران از ميان رفت، و پراکنده

يک مؤبد پارسی در کتابی بەنام  مأمون عباسی توسطهارون و مؤبدان مانده بود در زمان 
؛ ولی يک نسخه از خبشی از اوستای ساسانی نيز در کاوشهای اخير در  گردآوری شدکرد دين
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 نسخۀ ناقص از اين. پارس بەدست آمده است کە خبش کوچکی از آن اوستای بزرگ است
  . ت از امهيت بسيار شايانی برخوردار اسگراِن تاريخ دينِ ايرانی برای پژوهشاوستا 

 خطی.  صفحه است۲۰۰ نسک است، و هر نسک در ۲۱اوستا شامل  کە نوشتهمسعودی 
 تا است، ۶۰شود، و عدد حروف و اصواتش  ناميده می» دبيره دين«با آن نگاشته شده است کە 

در  کە کرد است  منظور مسعودی از اوستا مهين دين١.و هر حرف و صوتی شکل متمايزی دارد
کرد نيز در آينده خبش بزرگی مفقود شده   نسِک دين۲۱از . بوده استزمان مأمون تدوين شده 

از اوستا در دست است خبش چە   آناکنون . برای ما مانده است۹ و ۸ و ۷و فقط نسکهای 
  . کوچکی از اوستای ساسانی است

بود و   و روزگارِ مادهابازماندۀ روزگاران ديرينه کە خبش تاريخِ داستانی اوستای ساسانی
وستای ساسانی گنجانده شد نيز در اوائل خالفت عباسی توسط ايرانيان بازنويسی شد، در ا

آن متون بازنويسی شده و آن . زبان پارسی تأليف شد سپس بر مبنای آن چند شاهنامه بە
های بعدی کە ايران بەدست ترکاِن مهاجم افتاد از ميان رفته است، و از  ها نيز در دوره شاهنامه

   .برای ما مانده است شاهنامۀ فردوسی امياِن مهۀ آهن

   نامۀ مزدايَسنان نامه، اخالق راج اردَوی

 راج در راه ايجاد وحدِت نظر بر سر تفسير اوستا مؤبد ارَدوی کە ما وقتی شگردهائی
او يک مؤبد َمزداَيسن حقيقی، آزادانديش و  کە شويم گذرانيم متوجه می کار برد را از نظر میبە

تعاليم اصلی  بەمؤبدان را کە گرِ مدارا با عقايد غيرِ خودی بوده و کوشيده غمداراگر و تبلي
مهۀ اديان و مذاهب و عقايد بود بازگشت بدهد و متوجه احنرافاتی  بەمهانا احترام کە زرتشت

   .بينيم  مینامه راج اردَوی را در کتابچۀ موسوم بە د؛ و اينان تا کنون گرفتارش بوده کە کند
 سروش مقدس و  و راهنمايیِمهراهی بەَوشيها  بەعالَمِ فَرهراج وح ارَدوی رسفرداستان 

  و ارواح نيکان و بداِن پيشينه و مشاهدۀ عرش و کرسی و ملکوِتَوشی عالَمِ فَرهديدار او از 
، و ديدار با )اعراف(و هبشت و دوزخ و مهشتگان ) پل صراط(آمسانی و ميزان و پل چينوات 

نامه  راج ارَدوی کە اخالقی حترير شد  جمموعۀ کوچک داستانیِ دينیوشی زرتشت، در يک فره
عالَمِ  بەدر اين کتابچه از زبان او حکايتهای سفر روحانيش. نام گرفت) راج کتاب اردوی(

نامۀ  نامه در حقيقِت خويش اخالق راج ارَدوی. چسپی نگاشته شده است شيوۀ دل بەَوشی فَره
وقتی ما امروز . شتۀ حترير درآمده استر  بەئلِ سلطنِت شاپورِ دوماوادر  کە است دين َمزداَيسَنە
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ئی از اصول بسيار واالی  نامه بر جمموعه راج ارَدوی کە شويم کنيم متوجه می را مطالعه می آن
هنوز هم تازگی و طراوت خويش را از دست نداده  کە اخالقی و انسانی تأکيد ورزيده است

   .افزايد ن نيز چندان چيزی برآن منی امروزياست، و تعاليم اخالقیِ
. های سدۀ سوم مسيحی در ايران و در آئين َمزداَيسنە شناخته نبود معراج آمسانی تا نيمه

 سالگی ۱۲سن کە بە  آنگفت پيش از می کە اين موضوع را مطرح کرد مانی بودس کە خنستين ک
مانی .  داده شده استاو نشان بەآمسان برده شده و ملکوت آمسانی بەرسيده باشد دوبار

آمسان برده و ملکوت  بە درگاه پروردگار آمده و او را با خوددوتا از فرشتگاِن کە گفت می
در کتاب مانی آمده بود را با  کە راج مهان داستان اکنون اردوی. اند او نشان داده بەآمسانی را

   .ار کرد تکر دربارۀ خودشی و متناسب با ارزشهای فرهنِگ ايرانیکار دستاندکی 
آمساهنا رفته و تا مقام  بەمهراه ايزد سروش و ايزد آذر کە بەاو کە نامه آمده راج در ارَدوی

هيچ  کە آن بیکربيا برده شده، و در آجنا نور آفريدگار و جالل و مجال کربيا را مشاهده کرده و 
يده چشم د بەزيرا خدا در آئين زرتشت جسم ندارد و(چشم ببيند  بەجسمی يا شکلی را

مشاهداتش از هبشت و  کە او اهلام کرده بەکالم الٰهی را از منبع نور شنيده و اهوَرَمزدا) شود منی
نيکی  بە انساهنا بربد و برای مردم بازگويی کند تامِعالَ بەدوزخ و فرجام نيکوکاران و بدکاران را

د روحش تا سه روز مير  نيکوکاری میوقتی انساِن کە گفته شده. روی آورند و از بدی بپرهيزند
خوشی  کە کس حال آن بەخوشا«: کند نشيند و مهواره اين مجلۀ گاَتە را تکرار می بر بالينش می

برای  کە  کردن ديگران جستجو کند و برای ديگران مهان خبواهدخبت خوشخويشنت را در 
 ئی چنان شکل دوشيزه بەدر بامداد روز چهارم، ايمان و عمل صاحلش. »جويد خويشنت می
شود و  و خنواهد ديد در برابرش ظاهر میاست مثالش را کسی در جهان نديده  کە زيبا و جذاب

بوی خوشم مهۀ عامل را فراگرفته  کە م استبو خوش و کش دلچنين زيبا و  کە من«: گويد می
   .»م استاست، پندار نيک و گفتار نيک و کردار نيک تو

ميان هبشت و در  کە را ديد) اعراف (مهشتگان جايگاِه ملکوتيشراج در سفر  ارَدوی
  وسان يکمهه  کە مجعی از خاليق در آن گرد آمده بودندوشيهای  فَرهو دوزخ واقع شده بود 

کارهای نيک و بدشان در دنيا  کە اند اينها مردمی کە او گفته شد بە.يک حالت بودندبە
 ايانش برخوردار شوند و نهپ هبشت خواهند رفت تا از نعمتهای بی بەاندازه بوده است و نه هم
در .  خواهند ماندجا کە هستنددر مهينکە   بلپايان بکشند،  بیرنجِ کە دوزخ در خواهند افتادبە

درخشيدند و  مهانند اختران می کە عامل پندار نيک است مردمی را ديد کە عامل اختران
اينها  کە  گفته شداو بە.تاجهای درخشنده بر سر داشتند و بر روی ختتهای زرين آرميده بودند
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ی  اند، و نه مناز مزداَيسنان را خوانده نه گاَتە شان َمزداَيسن نبوده در زندگیکە   ايندر عين
اند، ولی کارهای  دس کرده ، و نه ازدواجِ خواتکاند شده بودهزرتشت را تالوت کرده و نه شاه 

اين مقام  بەاند ار نيکو داشتهپندار و گفتار و رفتکە   آنسبب بە و،اند  اجنام داده بسيارنيِک
   .اند ارمجند نائل آمده
او در آن عالَم نيز مردمی را . عامل گفتار نيک است کە عالَم ماهتاب بردند بەسپس او را

 کە اند اينها نيکوکارانی کە او گفته شد بە.درخشيدند مهچون ماهتاْب می کە مشاهده کرد
اند و  ی زرتشت را هم تالوت نکرده خنوانده و گاَتەاند و مناز مزداَيسنان را  َمزداَيسن نبوده
اند بەچنين  ا نيکوکار بودهدر دنيکە   آنسبب بەاند، ولی دس را اجنام نداده ازدواج خواتک

گونه آسايش برخوردارند، و برای مهيشه در اين  اند و از مهه  دست يافتهجايگاِه ارمجندی
   .سر خواهند برد بەسعادت جاودانی
 ِعلّّيين ىعاملِ هبترين کردار نيک و اَعل کە عامل خورشيد بردند بەراج را رَدویپس از آن ا

مهچون خورشيد  کە روايان عادل و نيکوکردار را ديد او در آجنا ارواح شاهان و فرمان. است
   .درخشيدند و بر ختتهای زرين آرميده بودند و تاجهای زرين جواهرنشان برسر داشتند می

 هبشت گردش دادند، و گروههای بسياری از هبشتيان را گوناگوِنهای  در مقاماو راسپس 
  شوهر و حفظ ناموس، ورفتاری با خوشسبب  کە بەاو زنانی را ديد. در انواع نعمتها ديد

، و داشنت پندار نيک و گفتار نيک و کردار نيک،  خوب اداره کردِن خانه و فرزندانبەسببِ
زنان .  و جواهرات گوناگون بر تن داشتندهبا گرانی وارد هبشت شده بودند و رختهای زيبا

 بودند و از درخت و گوسفند مواظبت آلوده نهآب را کە   آنسبب کە بەديگری را در هبشت ديد
نيکی رفتار کرده  بەند استآفريدگان خوب و مفيد اهوَرَمزدا کە کرده بودند و با حيوانات اهلی

ر و کردارشان نيک بوده را در پندار و گفتاتانی کە سَيَمزدااو . دند وارد هبشت شده بودندبو
در دنيا  کە مردانی در هبشت بودند.  کە در نازِ نعمت بودند هبشت ديدگوناگوِن گاههایيجا

 و سربازان سپاهيان.  زرتشت رهربی کرده بودندرهنموِداوستا را ازبر کرده مراسم دينی را طبق 
 کە  زرعشان دنيا را آباد کرده بودند، افزارمندانیبا کشت و کە مطيع و پيروزمند، کشاورزانی

چارپايان و گوسفندان  کە صنعتها ساخته بودند و پندار و گفتار و کردار نيکو داشتند، چوپانانی
درنده و سرما و گرمای شديد حفظ جانوراِن  گرگ و را پرورش و افزايش داده آهنا را از آسيبِ

 درنده و گزنده را در دنيا کشته جانوراِنکسانی کە ودند، آهنا آب و گياه داده ب بەموقع بەکرده
زمينها را آباد و  کە خدايان و بزرگاِن روستايی ِدهبودند تا مردم از گزند آهنا در امان باشند، 

پررونق نگاه داشته هنرها را پاک کرده جويبارها کشيده زمينها را پربار و باغستاهنا را پرمثر 
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مهواره در دنيا در  کە  خيرانديشییها ُمَدّرسان و مربيان، مياجنيکرده بودند، آموزگاران و
مهۀ اينها … ند،ا ه بردن اختالفات مردم بودميان و از آشتی و مهدلی در ميان مردمتالش ايجاد 

   .شدند کران برخوردار می در مراتب گوناگونی از نعمتهای بی کە راج در هبشت ديد را ارَدوی
های وحشتناک و رجنهای  مردم در انواع شکنجه کە هائی را ديدراج جا پس از آن ارَدوی

 ديوشکل  و سرمای سوزناک و در ميان انواع درندگان و گزندگاِنسوزنده  و در آتشِسخت
مردم ستم کرده بودند و اينک در سرمای  بەشان در زندگی کە او مردانی را ديد. گرفتار بودند

دريدند و پندار و   می آهنا رازدند و  نيش میآهنا بەنبردند و گزندگان و درندگا سوزان رنج می
 کە ناک  بدچهره و مهيب و هولشکل يک زن ديوشکلِ بە هرکدامشانبِدو کردارِ گفتار و رفتار 

 او هيچ موجودی در جهان وجود ندارد درآمده در برابرش ايستاده بود و او را آزار شتیِز بە
  : گفت میاو چنين  بەداد و می

 آب بود تا  و مواظبِداد اجنام می خدا را فرماهنایديدی کسی  وقتی می کە  داریآيا بەياد
داد، تو بد  کرد و کارهای نيک اجنام می آلوده نشود و گوسفندان و درختان را محايت می

کند و او را در  ديگران نيکی می بەديدی کسی وقتی می کە آيا بەياد داریکردی؟  می
 خوراَند و در د و نان میبَر اش می خانه بەگذران را بان و راهکند و غري اش مهمان می خانه

ات را بر روی مهمان و مسافر و   خانهخبشد، تو دربِ ديگران می بەگيرد و هدايا پناه می
  بستی تا کسی برتو وارد نشود و مهمانت نگردد؟  گذر می راه
فت و از دهانش ر  مقعدش فرو می سوراخاژدهائی از کە ديد را جوانکیراج  ارَدوی  

او  بە.زدند گزيدند و نيش می رفتند و او را می آمد و مار و کژدم از سر و رويش باال می بيرون می
مردی . مردی با او لواط کند کە اين در دنيا عمل لواط اجنام داده و اجازه داده است کە گفتند
 او گفتند بە.کشيد میکشيدند، و او در اين شکنجه درد  مهواره پوست از سرش برمی کە را ديد

مردی از شدت گرسنگی و تشنگی .  استکشتهگناه را   بیآدم يک وقتی زنده بودهاين مرد کە 
وقتی  مردی بود کە او. کند  را با چنگالش برمیش سر و روی خودکرد و پوسِت ناله و شيون می

. ه استکنداف و ميان مردم اختالف میساخته  ديگران سخنِ ناروا میپشت سر زنده بوده در 
سطلی و ميزانی در دست داشت، و سطل را از خاک و  کە راج نشان دادند ارَدوی بەمردی را

 گفتنداو بە. داد  کار را پيوسته ادامه میخورد، و اين زد و می ميزان می بەکرد و خاشاک پر می
  کاالروشِکرده و پيمانه و ترازويش درست نبوده و در خريد و ف اين مرد در دنيا سوداگری میکە 
کرده تا وزنش زياد شود، و  زده و گندم را با خاک و شراب را با آب خملوط می مردم گول میبە

کرده  ناحق جمازات می بەدر دنيا مردم را کە ی را ديدکار ستم حاکمِ. کرده است فروشی می گران
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کردند و  له میاو مح بەدرندگان آويزان بود و مارها و انواع آتش های  شعلهاست و اکنون در ميان
اش افکنده  زبانش از حلقومش بيرون آمده برشانه کە گير را ديد قاضی رشوه. دادند آزار می

 ديدمردی را . کردند و اين شکنجه مهيشه ادامه داشت پاره می  پارهاو راشده بود و دهها درنده 
 بودند و اين جايش را خارهای تيز فراگرفته بود خوابانده مهه کە  خارداریبر روی ختِتکە 

او نيش  بەحال مار و کژدم و ديگر جانوران گزنده رفتند و در اين خارها بر پوستش فرو می
توجهی کره  نيازمندان بی بەدر دنيا مال اندوخته و خيرات نکرده و کە اين مردی بود. زدند می

 نيش  زبانشلبان ومهواره ماری بر  کە مردی را ديد. اش را رها کرده مرده بود بود و اندوخته
 کارگران در دنيا مزِد کە مردی. گويی داشته است دروغ بەاين مرد عادت کە او گفتند بە.زد می

 کرد در دوزخ مشغول خوردن الشۀ انساِن پرداخت و در پرداخت آن تأخير می را سر موقع منی
در سرما و پشتش گرفته  بار بسيار سنگينی بر کە  را ديدیدهنده و بدزبان  دشنامآدم. مرده بود

کسی کە در دنيا پل روی يک رودخانه را خراب کرده بود، کسی کە . رفت گرمای شديد راه می
جادوگری کرده بود،  کە حرمت شدن کس ديگری شده بود، زنی  بیبا سخنان دروغينش سببِ

 در راِه کە رانی  دروغی حقی را از ديگری ضايع کرده بود، مرد شهوتبا دادن گواهیِکسی کە 
 مال  آوردِنگردبرای  کە کار ناشايسته زده بود، مرد حريصی بەردن اميال نفسانيش دستبرآو

جا ە کسی ديگر را جابزمينِ) مرزِ(نشانۀ ساماِن  کە کار برده بود، مردی بەاز راه حرام کوشش
با پيمايشِ  کە ئی ، مأمور مالياتیضميمۀ زمينِ خودش کندکرده بود تا خبشی از آن زمين را 

 کە  مقرر کرده بود، مردیان سنگين و ناحق بر کشاورز مالياِتينهای کشاورزْیغلِط زم
های گوناگون بودند و اين  در زير شکنجه کە شکنی کرده بود، مهۀ اينها را او ديد پيمان

 راج داستان اينها را نيز ارَدوی. شد ها هزاران سال دوام داشت و يک حلظه متوقف منی شکنجه
 آويزان بودند و مار اشاندر ميان آتش از نوک پستاهن کە او زنانی را ديد. تفصيل آورده استبە

شوهرانشان  بەدر دنيا کە اند اينها زنانی کە او گفتند بە.زدند تنشان نيش می بەو کژدم
 کە زنی را ديد. اند نا داده بودهز  بەتوجهی کرده خودشان را در اختيار مرد بيگانه هناده تن بی

دادند و او  خوردش می بەاز خملفات بدبو و گنديدۀ شکم و معدۀ مردان را پرمهواره جامهای 
تنی  اين زن در حالت حيض و ناپاکی در رودخانه آب کە گفتند. شد کرد و شکنجه می شيون می

   .کرده و آب را آلوده کرده است
ين عموم مردم تلق بەمردان و هم سياست بەمؤبدان هم بەراج هم بينيم، ارَدوی میکە  چنان

عمل صاحل با کە   بلانسان از دين مزداَيسَنە پيروی کند، کە عمل صاحل آن نيست کە کند می
نه  کە بسيار کسان چە گردد؛ و دهد تعيين می يک انسان اجنام می کە کارهای شايسته و خدماتی
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ن را اند و نه خدای مزدايسنا مزداَيسن بوده و نه از دين َمزداَيسنە و از کتاب زرتشت خرب داشته
جمموعۀ . پايان و جاودانی برخوردارند اند و از نعمتهای بی هبشت رفته بەاند ولی پرستيده

راج در اين کتابچه با زبان   را نيز اردوی۔در گاَتە بيان شده بوده کە سان آن به۔نيکيها و بديها 
  . ايرانيان شناسانده است بەخاصی

  هيچ دين ديگری جز دين َمزداَيسَنەدر کە خورد چشم می بەنامه موضوعی راج در ارَدوی
روح کسانی  کە کند خود يک مغ بلندپايۀ َمزداَيسن است تصريح می کە راج ارَدوی. وجود ندارد

اند، و پندار و گفتار و  اند ولی در دنيا نيکوکاری کرده بوده َمزداَيسن نبوده کە را در هبشت ديده
اساس است کە   آنمعنای اين گفته. اند هسبب وارد هبشت شد مهين بەرفتارشان نيکو بوده و

در پندار و گفتار و رفتار نيکو کە   بلنيکی و بدی هر انسانی نه در داشنت يک دين مشخص
داشته باشد فرجام نيکو  کە ئی در اينها نيک باشد، هر دين و عر عقيدهکسی کە است، و 

 کە عقايد دينی در اديان سامیرا با  مقايسه کنيم اين جنبه از عقايد َمزداَيسنە. خواهد داشت
دوزخ خواهد رفت و در شکنجۀ جاودانه خواهد ا بەهرکس پرستندۀ خدای آن دين نباشد حتًم

مهين جنبه از تعاليم . در اين دنيا اجنام دهد نيز برباد خواهد رفت کە زيست، و هرکار نيکی
انسان هر  کە ريح شدجود آورد، و در آن تصو  بەبعدها مکتب عرفان ايرانی را کە زرتشت است

يک جهت  بەخدا باشد نيکو است، و دينها مهه رويشان بەداشته باشد اگر رويش کە دينی
در کە   اين.مهانا پرورش خصلتهای نيکو در انساهنا است کە است و يک هدف بيشتر ندارند

سخن مهه از مهسانیِ دير و کنشت و بتخانه و خرابات و ميخانه  های عرفانی پارسی اين سروده
دهد يا  انسان اجنام میچە   کە آنرفته است، تالش عارفان ايرانی برای تفسير اين مطلب بوده

داشته باشد پاداش نيکو خواهد ديد، و بدکار هر  کە نيک است يا بد است؛ و نيکوکار هر دينی
   .داشته باشد کيفر خواهد ديد کە دينی

 ايرانيان بياموزد بەخواسته انی میراج با نوشنت اين داستاهنای آمس اردویکە   آنمنظور
 گفتار و کردار انسان است نه خود انسان؛ و يک انساِنپندار و نيک و بد است چە  کە آن
خاطر داشنت اديان و مذاهبِ ديگر تبعيض قائل  بەميان انساهنا کە انديشِ َمزداَيسن نبايد نيک
 کردار نيک و بِد آهنا است؛ وگرنه مايۀ تبعيض انساهنا است پندار و گفتار وچە  کە آن  بلشود؛

. خودیِ خود نيک است و نه بد است بەحيث انساِن پيرو يک دين يا مذهب، نه بەيک انسان،
هبشت خواهند رفت؛ و منِ  کە بەدوزخ خواهند رفت؛ و بسا غيرِ َمزداَيسنان کە بەبسا َمزداَيسنان

   .ام  ديده)مِ اَرواحعالَ(َوشيها  جهاِن فرهچشم خودم در  بەرا راج اين ارَدوی
مردان و  در پرورش اخالقی مغان و هيربدان و سياست کە توانست چنين تلقينی می
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 بسيار ،تشتتعاليم زر بە و بازگرداندن توجه آهنا،ارتشيان و کارمندان دولتی و مهۀ ايرانيان
  . ؛ و چنين هم شداثرگذار باشد

وضعيت پيشنه برگرداند   دين ايرانی را بەاش  آترپاد ِمهراسَپند کە با اقدامِ بسيار خبردانه
های اخالقی تدوين کرد تا راه و  آورِ اقداماِت کرتير را از ميان برد نيز برخی جزوه و آثار زيان

ئی بود کە اندرنامۀ  های او جزوه يکی از نوشته. داری را بەايرانيان بياموزد روشِ درسِت دين
  .آن برای ما مانده استآترپاد مهراسپند نام دارد و خبش کوچکی از 

  آتَرپاد مِهراِسپَند  اندرزنامۀای از  ه گزيد

   .فردا نتوانی آن کار را اجنام دهی کە بسا چە فردا وامگذار، زيرا بەکار امروز را
گاه از نيکوکاری روگردان مشو،  گفتار باشی، هيچ کردار و راست راست کە مهيشه بکوش

   . است راستی و نيکوکاری استشايستۀ انسان کە تنها چيزی کە و بدان
ياد داشته  بە.اسير دست دمشن شوی کە ذهنت راه مده حتی اگر بەگاه فکر انتقام را هيچ

قلب  بەسبب حسن انتقام کە بەشود، و دردی  آزار و رجنش و تباهی می سببِانتقاْم کە باش
گيری از دمشن فرو  گاه خشم خود را با انتقام هيچ. پذير خنواهد بود کنی درمان خودت وارد می

 بدان. خشم خويش را مهار کنی و فکر انتقام را از سر بيرون کنی کە چەگونه ياد بگير. َمنِشان
عبور از پل تالفیِ انتقام برايش دشوار  کە زند روزی خواهد رسيد انتقام می بەدستکە کسی کە 
   .خواهد بود

مشتکی، جز حقيقت و   چەشاکی باشی و چە ،)قاضی( دادورز ِهگا پيش و در دادگاه
انسان  کە دل استا عبا آوردن گواِه. دهد جدان آرامش میو  بەحقيقت و راستی. راستی مگو

برای خودش گواهی ناحق ارائه کند فرجام ناشايستی در آخرت کسی کە . رهد از کيفرِ ناروا می
   .خواهد داشت

 ميانهرعايت حد . ابیتا عمر دراز ي کە  کن را مراعاتميانه مهيشه حد تدر خورد و نوش
 روح را سامل  در گفتاْرميانهمراعات حد  کە دارد، مهچنان  تن را سامل نگاه میدر خورد و نوْش

   .دارد نگاه می
. روحت را بزرگ کنی کە در فکر بزرگ نشان دادن خودت باشی بکوشکە   آنجای به

   .رساند دش آزار میتعادلِ روحی روانیِ خو بەدر فکر بزرگ نشان دادن خودش باشد کە کسی
. زنتان را از ميان خويشان نزديک خودتان انتخاب کنيد تا دودمانتان استحکام يابد

 کە اند ناشی از آن بوده بندگان خدا دچارش شده کە بسياری از دردسرها و گرفتاريهائی
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گونه  ناي. اند  بيگانه را برای پسرانشان گرفتهاند يا دختراِن پسران بيگانه داده بەدختران را
   ١.اند دودماهنا از ميان رفته کە بوده

 تو نيز شايد روزی در خوِد کە ياد داشته باش بە.گذر نيکی و کمک کن به مسافراِن راه
  .  از ديگران داشته باشی ديدنداشِت نيکی گذر شوی و چشم  بيگانه راهديارِ

داده است ە کچە   آنگيرد، و پاداشی بيش از کند پاداش هم می خبشندگی میکسی کە 
  . خواهد گرفت

هبترين . خودت دوست داری بنشينی کە مهمانت را بر سرِ سفره در مهان جائی بنشان
   .مردی بنشيند نيک کە جايها آجنا است

يکی کمکی کردی  بە، و وقتیآزار مهگذاری دلش را  کسی نيکی کردی با منت بەوقتی
   . مربمانکمکت را با کار ناشايسته از 

   . يزدانی را از ياد مرب مشکالت و خطرها و دمشنانت احکام دينِدر مواجهه با
خودت  بەتو پشت کرد اندوه بەتو روی آورد ناروا شادمانی مکن، و اگر خبت بەاگر خبت

  . راه مده
  . در برابر نعمتها شکرگزار و در برابر ناماليمات صبور باش
  . کار گير بەیزندگی را مهيشگی مپندار، و مهۀ تالشت را در راه نيکوکار

شود، ولی کارهای بد پس از وی  ماندگار می کە بقای مرد و نامِ او در کارهای نيکو است
  . گذارد بدنامی برايش برجا می

ماند، و مهمتر از مهه کردار  زنده می  مهيشه کەگفتار و رفتار و کردار نيکو است کە بدان
   .نيکو است

دسِت  بە بدکار مثرۀ بدی خودش را خودشآدمِ کە بدی را با بدی پاداش مده، و بدان
 و جای بدهانديشی را در ذهنت  بتوانی چنين باشی، نيککە   آنبرای. خودش خواهد چيد

کسی بدی را با بدی پاسخ داده  کە ای آيا ديده. را راهنما و الگوی خودت قرار بده مهيشه آن
   باشد و سراجنام پشيمان نشده باشد؟

نيکی خوب است زيرا حتی بدکاران . نيکی خوب استە  کآن سببا بەنيکی کن صرفً
  . دارند نيز نيکی را دوست می

   .پسندی بر ديگران روا مدار را بر خودت منیهرچە 
 زيرا ؛ شأن خودت مشماردار را دوِن  دينخطاهای خودت در برابر داوراِن بەاعتراف
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   .از خطا پاک شوی و نيکوکاری پيشه کنی کە شود چنين کاری سبب می
 تنت بده، و بەتنت تعلق دارد رابەچە کە   آن.است» انسان«تو فقط يک نام داری و آن 

هم در پرورش تنت بکوش و هم در پرورش . وحت بدهر  بەوحت تعلق دارد رار  چە بە آن
   .هم تنت را شاد کن و هم روحت را. روحت

  .  نشویگناه بەآلوده کە گيری در نظر داشته باش  خودت را از کسی میوقتی حقِ
  . دهیترين کار را اجنام  رين و شايستههبت کە مهيشه بکوش

   .او آزاری برسانی کە بەن شدی مباداگي خشماگر از کسی 
   .هنگامِ گرفنت حق خودت با مردم تقلب مکنبە

يکی شهامت مهراه با شجاعت؛ ديگر تدبير :  استبرای انساهنا زيور کە چهار چيز است
. مهراه با سخاوت؛ و چهارم گفتار نيک مهراه با کردار نيکمهراه با دانش؛ سوم ثروت 

روح است؛  شود؛ تدبير بدون دانش مهچون نقشی بی شهامت بدون شجاعت باعث مرگ می
ثروت بدون سخاوت مهچون گنج اهريمن است؛ و گفتار نيک بدون کردار نيک نشانۀ 

   .اعتقادی است بی
کند ولی کردارش در  نيکوکاری می بەاهرتظکە   آنيکی: ايمانی پنج چيز است نشانۀ بی

کە   آنشود؛ سوم دهد ولی مرتکب گناه می دامن نشان می خود را پاککە   آن بد است؛ ديگرهنانْ
در کە   آنکند ولی خودش از ارتکاب معاصی ابا ندارد؛ چهارم نيکوکاری دعوت می بەمردم را

   .ار و کردارش با هم سازگاری نداردگفتار و رفتکە   آنکند؛ پنجم رفتار با ديگران نيرنگ می
 کە  مگر وقتیآور مهسودی برای خودت يا ديگران در بر ندارد را بر زبان  کە سخنی

  . خبواهی مزاحی بکنی و ديگران را شاد بداری
   .زبان استتقوا نگهبان  کە مهيشه بەياد داشته باش

   .ميوۀ تن فرهنگ و رفتار متمدنانه است
  . جهانی است يافت مثرۀ کارهای اينپاداش تقوا هبشت و در

کە مهراه با دانش باشد، دانش بايد کە مهراه با تقوا باشد، تقوا بايد کە شجاعت بايد 
   .مهراه با جتربه باشد

  . آوَرد نام نيک برای انسان احترام می
  . انسان از چيز يا کسی در بيم نباشد کە شود خوشی و شادی فقط وقتی حاصل می

   . خودش اجنام داد تا مثرِ درست بدهديد در زمان و مکان مشخص و معينِهر کاری را با
در اين دنيا نصيبت شد ديگران را نيز با خودت شريک کن تا شکر نعمت  کە هر سعادتی
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  . جا آورده باشی بەه ايزدانگا پيشرا در 
پاداش  کە کنی پاداشش از ايزدان خبواه نه از مردم؛ و بدان ديگران می کە بەئی هر نيکی
   .قت خودش دريافت خواهی کردو   بەهر کار نيکی را

  . انسان برای آباد کردِن زمين زنده است کە زمين را آباد کن، کار نيک کن، و بدان
گناه بزرگی  کە جانوران اهلی آسيب مرسان بەگناه بزرگی است؛ کە آب را آلوده مکن

سوی هبشت  بەتو راه خودت کە گونه است اين. گناه بزرگی است کە سگ آزار مرسان بەاست؛
   .را مهوار خواهی کرد
آيند را در  از دوردست می کە  بگذار و مردمیگشوده روی مردْم ات را بر دروازۀ خانه

 گذارد و نيکی اش را باز منی دروازۀ خانه کە کسی. آهنا نيکی کن بەات مهمان کن و خانه
   .خواهد يافتکند دروازۀ هبشت را بر روی خودش بسته  ديگران منیبە

برای حفظ و باال بردن سنتهای فرهنگی و متدنی کوشا باش، هبترين رفتارها را در پيش 
 فشارهای روحی اين است، و در برابری اين است، محايت خبت خوش اين است، ثروْت کە گير

   .آرامش و اطميناِن قلبی اين است
داند  بسيار می کە را کسیآموزی آن را با جتربۀ عملی استوار بدار؛ زي وقتی چيزی می

  . شود کند مرتکب خطا می ولی کم عمل می
 آزمايش ننهاده حمِک بەدانش آموخته است ولی دانشش را با کارهای نيک کە کسی

   .شود ايمانيش می آموخته است سبب بیچە   آناست انسان ناعادل است و
کند خودش  ه میديگران را مسخر کە هيچ کس را در هيچ زمانی مسخره مکن، زيرا کسی

   .گردد شود و بدنام می مسخرۀ ديگران می
در  کە کسی.  دانا حضور دارند حاضر شو و از آنان اندرز بگيرمرداِن کە در جمالسی

   .کند آموزد و هم کسب اعتبار و حيثيت می شود هم بسيار چيزها می چنين جمالسی حاضر می
  . دروغ بزرگترين گناه است کە از دروغ بپرهيز،

خطا مگذران تا دينِ  بەی مرتکب خطائی شدی حتی يک حلظه بدون اعترافوقت
   .مزداپرستانْ دمشن تو نباشد

نيکوکاری کن و روح خويش را .  است ولی روحِ انسان جاويدان استفناشدنی تنِ انسانْ
 تنِ خويش روحت را آزار هبای پرورشِ بە.ماندگار است روح است نه تنچە   آنبپرور؛ زيرا

 کە هيچ کاری اجنام مده. زندگیِ تو عاريتی و زودگذر است کە ياد داشته باش بەيشهمه. مده
   .باعث آزار تنت و رجنش روحت شود
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گاه سوگند  هيچ. کسی دروغ مگو بەگاه هيچ. خودت راه مده بەتقوا پيشه کن و فکر گناه
  . دروغ چە راست و چە کسی سوگند مده، بەخمور و

جاويدان خنواهد ماند، لذا انسان بايد در پرورش روح خويش انسان در اين دنيا  کە بدان
   .کوشا باشد
ه است در آمد نههنوز چە کە   آنبر تو رفته است اندوه مگذار؛ و برایکە چە   آنبرای
   .اندوه مباش

  . کار برب بەگان احتياطزاد شاهشاهان و  بەدر اعتماد
  . خودت را بندۀ ديگران مکن

گيرند يا فکر انتقام در سر  خشم می کە  از زورمندانی و،آوران دوری گزين از خشم
  . پرورانند دوری گزين می

   .عنايت اَيزدان اميدوار باش بەحال مهيشه و در مهه
  . دارد مگو زبانش را نگاه منی بەکسی کە راز خودت را
  . گويان گوش مده سخنان دروغ بە.سفر مرو بەبا مرِد بدُخلق

   . برسانیکيفری بەديگران را کە مشتاق آن مباش
رفتار و باشخصيت و   باجتربه و بافرهنگ و باهوش و خوشدوستانت را از ميان مرداِن

دوستان کهنه  کە دوستيهای کهنه را نو کنی، و بدان کە مهيشه بکوش. باتدبير انتخاب کن
  . اند مهچون شراب کهنه

  . نام بلند را در کارهای نيک جستجو کن
  . دور باشی بەيم و هراساز گناه دوری کن تا از ب

تو اعتماد  بەی پيشه کن تا ديگرانيگو راست.  بەتو اعتماد کنندزبان باش تا ديگران يک
  . متواضع باش تا دوستانت بسيار شوند. کنند

ديگران  بەگاه خودت را ستايش مکن ولی مهيشه کارهای نيکت را ستايش کن تا هيچ
  . نيکوکاری بياموزی

   . کليد هبشت استسخاوْت کە  باشمند سخاوتدست و  گشاده
نشيند،  هر حلظه بر شاخی می کە ملک و مال مهچون پرنده است کە ياد داشته باش به

   .مثرش جاودانی است کە با تو ماندگار خواهد بود، و تقوا است کە ولی نيکنامی است
ون آموزد مهچ او در کودکی میچە   آندبستان بفرست، زيرا بەفرزندت را از ُخردسالی

  . نازدودنی در ذهنش خواهد ماندنقشِ



 

   )شاپور ذواألکتاف(شاپوردوم 

جز واقعۀ تدوين  بەدهۀ خنسِت سلطنت شاپور دوم ما از رخدادهای درون ايران در دو
هاهی  در اثر از ميان رفنت اختالفات حوزه کە دانيم ولی می.  نداريمئی آگاهیاوستا چندان 

  ارتش سپهداران بزرِگ کشور وراج اجنام گرفت،  و ارَدویَپندآَترپاد ِمهرِاستدبير  کە بەفقهی
کار  بەاين دو مؤبد برجسته کە با تدبيرهائی. ند وحدت ديرينه را بازيافته بودشاهنشاهیِ ايران

 دوران شاپور اول در انسجام مهچونکنار هناده و بەان کشور اختالفاتشان را دار سپهبرده بودند 
  . بودندو مهدلی 

َمزداَيسَنە و ِگرد اقدام دولت ايران برای تدوين دين رمسی کە   آنروزگاريهای از شگفت
گرفت کە امپراتوری روم نيز در  زمانی اجنام می در آوردِن مذاهب َمزداَيسنی در يک بوته

و آئين مسيح در دربار دادن بەمسيحيت و رمسيت  بەتغيير دينرسيدن بەمرحلۀ آستانۀ 
حدود ده سال پس از تدوين  کە اين واقعه. قرار گرفته بود توریسرزمينهای زير سلطۀ امپرا

 کنستانتين درامپراتور . قوع پيوست در ايران بازتاب بسيار قابل توجهی يافتو  بە اوستانوينِ
در دربار دين مسيح را تغيرِ دين داده دينِ ميترايیِ خويش را رها کرده مسيحی شد و م ۳۳۰سال 

خمالفِت  خمالفت ولی اين اقدامِ او. رمسيت داد سراسر کشورش و ارتش و دستگاههای دولتیِ
او گرچە از خود مشغول داشت، و  بە او رارا برانگيخت و روم خبشی از نيرومنداِن دولت
  .مرزهای ايران تعرض کند کە بەفرصت نيافتولی  امپراتوران جتاوزطلب بود

 درون امپراتوری با شور و های مسيحی در شد توده رمسيت يافنتِ دين مسيح کە سبب می
 باعث شوق از دولتشان محايت کنند و برای تقويت ارتش روم و گسترش دين وارد ارتش شوند

 بيش از پيش در تر از پيش بگيرند و مذهبهای دينِ ايرانی خطر روميان را جدی مغاِن کە شد
 تقويت دين و کنار هنند و در بە را مذهبیراه وحدت مذهبی حرکت کنند و هرگونه اختالفات

  . دولت بکوشند

   سرکوب قبايل عرب توسط شاپور دوم

پيش از اين گفتيم کە سرزمينهای حران و نصيبين و دارا و آميدا و خبشی از ارمنستان را 
اين سرزمينها چندين سال در . روميان در ميان آشفتگيهای اوضاع درونیِ ايران اشغال کردند

و گفتيم کە خبشی از قبايل . ضميمۀ قلمرو خودشان کرده بودنداشغال روميان بود و آهنا را عمالً 
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عرب با استفاده از فرصِت آشفتگیِ اوضاع دربار و دولِت ايران در سرزمينهای اطراف غربی و 
رودان تاخت و تاز کردند و زمينهائی را برای خودشان گرفتند و آباديهائی را  جنوبی ميان

  . ويرانه کشاندند بە
سن بلوغ رسيد و  بە کە از روزِ تولدش شاهنشاه ناميده شده بوداپور دومدر اين ميانه ش

، و هم سرزمينهای ايرانی را از اشغال رفتۀ ايران را بازگرداَند دست  ازشکوه کە تصميم گرفت
  . روميان بيرون بکشد، و هم خطر عرهبایِ نورسيدۀ بيابانی را از مرزهای کشورش دور کند

 سوئی  دهۀ گذشته ازسه ايران در  درونیِشفتگيهای اوضاع در ميان آستانقبايل عرب
 در اشغال روميان بود، و از سوئی از راه دريا کە  خزيده بودندبياباهنای حران و نصيبين دروِنبە
در (در اطراف جنوبیِ فرات . کردند های جنوبی پارس رفته بودند و فسادها می حاشيۀ کرانهبە

 کردند و زمينها را متيم فساد می بکر و بنی  بنیورسيدۀ ننيز قبايلِ) جنوب عراقِ کنونی
تأسيسات آبياری زياهنای بسيار  بەچراگاه شتر مبدل ساخته کشاورزی را از رونق انداختهبە

کشاورزی جنوب عراق  بەزيادی وارد کرده نواحی اطراف سکونتشان را در ناامنی فرو برده
 طی نيز در آن اواخر در دنبال مسير هجرتشان از  قبايل يمنیِ. وارد آورده بودندبسيارآسيبهای 

   .يمن بەمشال عربستان و اطراف جنوبی مرزهای عراق رسيده بودند
مجع . خيرات ايران بود بە فقرزده بود چشمشانهاشانسرزمين کە  عرهبانوشتهطربی 

از ) نیکويِت کنو(و کاظمه )  غربی دريای پارسهای سرزمينهای کرانه(بزرگی از آهنا از حبرين 
بار   بەسواحل جنوب پارس سرازير شده بودند و در آن سرزمينها فساد و تباهی بەراه دريا

در اين ساهلا ايرانيان گرفتار مشکالت خودشان بودند، و تاج شاهی را برسرِ يک . آوردند می
 سنين بەاين وضع ادامه يافت تا شاپور. نوزادی هناده بودند و کسی هيبتی از او در دل نداشت

در انديشۀ آبادسازی  کە شاپور از کودکی نشان داد کە و نوشته .جوانی رسيد و شانزده ساله شد
رسيدند دربارۀ اوضاع مناطق  حضورش می کە بەاو مهواره از سران کشور. و شکوه ايران است

  مهه خربِ ورسيد برايش ناخشنودکننده بود  میاو کە بەکرد، و خربهائی  پرس و جو میکشور
 او .درد آورد بەپاشيدگی و ناامنی بود؛ و اين خربها دلِ شاپور را ی و آشفتگی و از همماننابەسا
حضور طلبيد و برايشان دربارۀ  بە سالگی رسيد سپهبدان و افسران ارتش را۱۶سنِ  بەچون

 کە آهنا اطالع داد بەکشور مستولی بود سخنرانی کرد و در ساهلای کودکيش بر کە پريشانيهائی
 سرکوب بەاخودش شخًص کە دارد کند؛ لذا تصميم روبەراهرد اوضاع کشور را تصميم دا

يکی از افسران  بەچنين اقدامی را کە او مشورت دادند بەبزرگان. دمشنان کشور برخيزد
. آيد  او از کسی برمنیاين کار جز از خوِد کە او گفت. جنگ نرود بەبلندپايه بسپارد و خودش
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 جنوبی پارس های کرانهوارد  کە عرهبائی کە بەفرمودسران سپاه ە بسپس سپاهش را آماده کرد و
عرهبای  بەاو. اند رحم نکنند و کسی از آهنا را زنده نگذارند بار آورده بەشده و خرابيها

کردند محله برد و آهنا را   جنوبی پارس شده بودند و فساد میکرانۀوارد  کە عبدالقيس
سواحل غربی دريای پارس در منطقۀ (َهَجر و خط  بەدريااز راه گاه   آن.رمحانه کشتار کرد بی

بکر و عبدالقيس در آجنا بودند، و  متيم و بنی مجاعات بزرگی از بنی کە رفت) شرقی عربستان
سپس از . زارها گريختند کوهستاهنا و بياباهنا و ريگ بەشان بقيه. بسياری از آهنا را کشتار کرد

 در بکر را سرکوب کرد، و از آجنا رفت و بنی)  عربستانسرزمينهای داخلی شرق(يمامه  بەآجنا
راهش بود را سرکوب  سرِ بر کە  رفت و هر قبيله)مدينه(يثرب  تا نزديکيهای سرزمينِ حجاز

در ميان کشورهای  کە تغلب شد مشال رفت و وارد منطقۀ قبايل اياد و بنی بەاز آجنا. کرد می
در آجنا نيز کشتار بسياری اجنام داد و . )ن و نصيبينبياباهنای حرا (ايران و روم واقع شده بود

   ١.اياد و تغليب را از منطقه تاراند
» جزيرۀ فرات«درون سرزمينهای  کە مجاعات بزرگی از عرهبای اياد بەنوشتهمسعودی 

شاپور دوم کردند؛ و رئيسشان در زمان  خزيده بودند و فساد می) بياباهنای حران و نصيبين(
زمينهای (عراق  بەرفتند و زمستاهنا جزيره می بەآهنا تابستاهنا. يادی بودِااَغَّر نامش حارث ابن 

   ٢.اينها را از منطقه بيرون کند کە  سالگی رسيد تصميم گرفت۱۶  بەشاپور چون). مشالی حيره
پيش از اين ديديم روميان  کە منطقۀ جزيره مهان سرزمينهای حران و نصيبين و دارا بود

تغلب در  قبايل اياد و بنی. دوم اشغال کردند، و اکنون نيز در اشغال روميان بوددر زمان هبرام 
 اين سرزمينهای اشغالی درون بە عربستانتشويق روميان از بياباهنای مشالیِ بەچند دهۀ اخير
 خزيدن بەدر اواخر دوران پارتی نيز روميان اينها را تشويق کە بەياد داريم. کوچيده بودند

درون بياباهنای شام  بەرزمينها کرده بودند؛ سپس اَرَدَشير بابکان آهنا رادرون مهين سبە
سه  و هم در آشفتگيهای يانهدف روميان هم در زمان آشفتگيهای اواخر دوران پارت. تاراند
قبايلِ عربِ هم بزنند و مجاعتی از   منطقه را برترکيب مجعيتیِ کە  اخير از اين کار آن بوددهۀ

خدمت ارتش  بەاينها در جنگهای روميان با ايران. را در منطقه داشته باشندخودشان  بەوفادرا
هزار عرب  دهها کە کردهيکی از جنگهای روميان با ايران اشاره  بەطربی. آمدند روميان درمی
   ٣.زدند  مششير میياندر سپاه روم
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ا از منطقه  رفتار کرده آهنا رگيری با سختبا اين عربان کە   آنئی نداشت جز شاپور چاره
 بود آنان را از مهين اقوامِ بيابانی درخورِ کە آميزی او با اقدامات بسيار خشونت. بيرون کند

جزيره لشکر  بەشاپور کە نوشتهمسعودی . منطقه برگرداند بەنواحی متدنی دور کرد و امنيت را
سال (يختند سرزمينهای روم گر بەکشيد، مجاعات بزرگی از اياديها را کشتار کرد و بقايايشان

 در مهين ااتفاقً کە جنگی(وقتی معاويه با علی در جنگ شد  کە شدهو يادآور ). م۳۲۸ يا ۳۲۷
 معاويه کە زود باشد«: هايش گفت علی در يکی از خطبه) منطقه در کنار روستای ِصفّين رخ داد

   ١.»هالکت رساند بەاياديهارا شاپور کە گونه هالکت برسد؛ مهانبە
ا مصون  را در برابر خزش عرهبرودان ميان مرزهای جنوبی و غربیِە ک  آنشاپور برای

رياستش در دست رئيس احتاديۀ  کە ۔ جنف کنونی۔با مرکزيِتبدارد، امارت عربی حيره 
در مرکز اين امارت » مرزبان«يک افسر ايرانی با منصب . لَخم بود را تقويت کرد قبايل بنی

 امر کنترل نقل و انتقال قبايل مشال عربستان. يت شدمستقر شد، و پادگان حيره نوسازی و تقو
چند مرکز نظامی نيز در مناطق شرقی و مشالی عربستان دائر شد تا . اين امارت واگذار شدبە

عالوه بر پادگان حيره، پادگان . داشته باشندنقل و انتقال قبايل منطقه را زير نظر و کنترل 
 بومی آرامياِنساکنانش خملوطی از  کە کرد و اين منطقه کنونی دائر شاپور در منطقۀ انبارِ بزرگ

سران . شاپور کرده ضميمۀ استان بابل کرد شهرستان بزرگ بەو عرهبای مهاجر بود را تبديل
. نددر فرمان امير حيره باش کە  اين منطقه در غرب فرات نيز موظف شدندی بيابان عربِقبايلِ

در فرمان امير  کە  پذيرفتندسرانشانجويی کرد و   دلمشالیِ عربستانپس از آن، شاپور از قبايل 
   .حيره باشند

 ترين مراکز متدنی مشال عربستان شد و های آينده يکی از مهم امارت حيره در سده
   .قبايل نواحی مشالی و شرقی عربستان عمل کرد بەعنوان واسطۀ انتقال متدن ايرانیبە

نشانۀ تدبير و کاردانی او اجنام داد   جوان در سرکوب قبايل عرب شاپورِاتی کەاقدام
 شرقی عربستان کرانۀدر  کە زيستند، و قبايلی  میکشورِ ساسانیاينها در درون مرزهای . بود

 پارس کرانۀ بەداد از راه دريا فرصتی دست می کە گاه  هرگاه و بی)مشخًصا عبدالقيس (بودند
 ميانی نيز عرهبا آلت دست روميان ِتدر منطقۀ فرا. کردند شدند و ناامنی ايجاد می سرازير می

جنگيدند تا از  شدند و در موارد بسياری در جنگهای روميان با ايران در کنار روميان می می
 شاپور باعرهبا کرد نشانۀ دورانديشی و آگاهیِ کە کاری.  دريافت کنندغنايم جنگی پاداش

انی عرهبا در آرامش زيستند و پس تا پايان دوران ساس از اين.  اين شاهنشاه بودژرِف سياسیِ
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گاه  ند و هيچآمد نه بررودان ميانسرزمينهای جنوبی و غربی  بەاندازی فکر دست بەگاه هيچ
 جنوبی پارس بروند مگر برای فروش شتر و گوسفند و کرانۀ بەاز راه دريا کە جرأت نکردند

شان برقرار   منطقهدولت ايران در کە امنيتی. پشم و پوست و خريدن خواربار و وسايل معيشت
های قبايلیِ  دوران ستيزه بە ايران بود، زيرا با سرپرستیِخبش رضايتکرد برای آهنا نيز 

رفتاریِ شاپور با سران قبايل عرب در  از خوش. خودشان در اين مناطق نيز پايان داده شد
ی و تاريخی وارد کتاهبای ادببعدها  کە ساهلای آينده نيز داستاهنائی برای عرهبا مانده بوده

   . است، و جايش در اين گفتار نيست و برای ما ماندهعربی شده
و کردند  بعدها عرهبا از خشونتهای شاپور دربارۀ خودشان بازگويی می کە داستاهنائی

 جنوب ايران های کرانه بەعرهبای خزيده بەنسبتکە تواند  میگفتند  سخن از کشتارِ عرهبا می
اينها هيچ  کە بەفرمودافسرانش  بەشاپور کە  طربی خوانديماز گزارش. اتفاق افتاده باشد

خشم بود  بەسختاز فسادکاريهای عرهبای خزنده  کە او. شان را بکشند ترمحی نکنند و مهه
اقدامها فکر چنين  بەگاه سختی سرکوب و ادب کند تا در آينده هيچ بەآنان را کە تصميم گرفت

 شدت ترسانده شوند، وگرنه غرورِ بەالزم بودکە  آهنا قومی بودند. آيند نهفسادهائی برو 
زنی و  اطاعت هيچ قوم متمدنی درآيند و دست از راه کە بەشد شان مانع از آن می گردی بيابان
خواستند  آهنا فقط بيابان می. سکونت گرايند بەبکَشند و شان بود  کە سنيِت ديرينهیگر ويران
 شاپور آن تنها راِه. کردند بيابان و چراگاه شتر میبە شدند آباديها را تبديل جاگير می کە و هرجا

با  کە عرهبا کە ولی طبيعی بود. درون بياباهنای عربستان واپس براند بەآهنا را کە بود
آرزوی ديرينشان رسيده از گرسنگی و قحطی بياباهنای  بەمينهای پرسبزه و گياهز   بەیياب دست
 در کە دانستند شدند، و چون می  تسليم شاپور منیآسانی بەآب و گياه عربستان رهيده بودند بی

مهان گرسنگی پيشين و مهان تنگی معيشت برخواهند گشت جمبور  بەبياباهنای عربستان
سيصد سال پس  کە بازخوانی رخدادهائی. در برابر شاپور تا پای جان مقاومت کنند کە بودند

ايران و خاورميانه  بەت اسالمیمهراه فتوحا بەخزش عرهبا کە از اين اقدامِ شاپور رخ داد
درهم کوفنت متدن کهن ايران و نابودگری فرهنگ و کشتارها و ختريبها  بەصورت گرفت و

 خشونتهای شاپور دربارۀ عرهبای خزنده کە دهد گر تاريخ حق می مطالعه بەاجناميد،
 ترسانده ابايد شديًد کە آهنا قومی بودند.  پارس و کرمان را توجيه کندی جنوبهای بەکرانه

عرهبا . رمحیِ او  اجنام داد نشان از دورانديشیِ او دارد نه بی دومشاپور کە اقدامی. شدند می
 سران قبايل را در عربستان برسر شاپور کە اند بر اساس يادآوريهائی کە داشتند بعدها گفته

زمان تابع   در آنکه(های جنوب دريای پارس  هائی از آهنا را در کرانه ها بر دار زد؛ و طايفه جاده
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. اسکان داد) شد و اکنون امارات متحدۀ عربی است  کرمان ناميده می۔تبعِ آن بەو۔کرمان بود 
   :نوشته استدبير بلخی دربارۀ سرکوب عرهبا چنين 

طفل بود از مهۀ اطراْف مفسدان دست بر آورده بودند، و بر خصوصْ عرب ] شاپور[چون 
بزرگاِن لشکر را مجع کرد و … حّد بلوغ رسيد بەو چون. کردند درازیِ بيشتر می دست

اْد کوچک ز  کە بەجهاِد مفسدانْ عذْر آن بود بەغايت از نارفنت مرا تا اين«: وزيران را گفت
حّد بلوغ رسيدم و عذری  بەبودم و قوَِّت سالح برداشنت و جنگ کردن نداشتم؛ اکنون

، ەچ. آمد) سرکوبِ فسادکاران(ن ُمفِسدامعِ  رنج کشيدن و جهان گشادن و قَمناند؛ وقِت
جهاِد عرب خواهم  بەآغاز و. کوشْش پاسبان دولت است و تا رنج نکشند آسانی نيابند

   .» ايشان بيشتر استما نزديکتر و فساِد کە بەکردن
شاهنشاه  هرچە ايم و ُبرداران ما بندگان و فرمان«: گفتند مهگان بر وی ثنا وآفرين کردند و

پيکار فرستد و خود در مملکت و  بەبندگان را کە تر  مهانا چنان صوابو. فرمايد آن کنيم
َمثَلِ پادشاه ِمثلِ َسر است و َمثَلِ لشکر ِمثلِ « کە جواب داد. »)ساکن شود (باشد مقّر ِعزِّ می
 و اين مهم. ردپادشاه کار را پيش نتواند ُب  لشکْر بیآيد نهکار  بەسر تْن بیکە  چنانتن، و مه

گيرم لشکرها را با خويشنت خنواهم بردن جز اندکی؛ و ُبَنه و َتَجمَّلِ  میمن پيش کە 
 کە حملّ ايشان حملّ سگان باشد صورت نبندد کە پادشاهی برخنواهم داشت، تا عرب را

ميدان آيند  بەفردا کە بايد. بل بر سبيل خنجير بر خواهم نشست. رويم  ايشان میپيگارِبە
   .»بربمخواهم با خويشنت  کە را تا آن

 با خود )سوارِ تيزرو يکه (هزار مرِد مبارزِ جريده سه… ميدان بايستادند بەروز ديگر
هزار سوارِ  هزار سواْر مقّدمان و معروفاِن لشکر بودند پوشيده، و يک يککە  چنانبرنشاند 

 مردانه هر يک دو هزار سوارِ مبارز سالحِ خويشنت و ازآِن اين مقدمان داشتند، و يک
سرحّدهای پارس و  کە عرب رسيد بەتاخنت برد تا. کشيدند  می)اسپِ يدکی (جنيبت

را برگزيدم و هبرِ چِ من مشا را از کە دانيد«: و اين مقّدمان را گفت. خوزستان داشتند
ايد، و  گران مشا معروفان و توانکە   آنهبرِ از«: گفت. »فرمانْ شاه را است«: گفتند» آوردم؟

   …»کُشنت وگرفْنت هيچ کار نکنيدمردجز  کە از اکنون بايد
کس از آن عرب  کشيده ديدند، و هيچشيرهاو تا عرب خرب يافتند سواراِن پوشيده و مش
پس . بکشتند مالل گرفتند کە بسياری و از. خالصی نيافتند االّ مهه يا کشته يا گرفتار شدند

ئی در هر  لقهکردے و ح کشيدے و سوالخ می هم می بەکتِف او آوردے و هردو مرد را می
   . گفتندےکتافذواألهبرِ اين  و او را از… کشيدے سوالخِ کتِف او می



۸۱۴ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

قدر لشکْر  و چون سرحدِّ پارس و خوزستان از ايشان خالی کرد، کشتيها خواست و هم با آن
حبرينِ (جزيرۀ خطّ  بە و جزاير از ايشان بستد و)از دريای پارس گذشت (دريا َعربه کرد

 )شرق عربستان (حبرين بەهای خطّی از آجنا آرند، و از آجنا نيزهە  کبيرون آمد) کنونی
و يمامه رسيد، و ) منطقۀ احساء(َهَجر  بەشت تاکُ رفت و عرب می رفت، و مهچنين می
و عنان سوی ديارِ بکر و بالد . انباشت  آبِ ايشان را می)گاههای آب (چاهها و مصنعهای

ينهار پيشِ خدمت او آمدند، و ز   کە بەمجاعتیشام تافت و مجلۀ عرب را آواره کرد االّ 
سرحّد بياباهنا و جزاير  بە، و ايشان را)باج گرفت (ايشان را قبول کرد و از مهگان نوا ِسَتد

   …جز عرب مقام نتوانست کرد کە بنشاند
و .  ديگر از وی بينديشيدند و ُملِک او مستقيم گشتکار بکرد مهه جوانبِ و چون اين

   ١. پارس بوداستخرِ بەمقام او چە ان آمد؛واپارس و خوزست

   جنگهای ايران و روم در زمان شاپور دوم

ت خنستين گام را برای اقدام  با بيرون راندن قبايل اياد و تغلب از جزيرۀ فرا دومشاپور
روميان چند پادگان در .  روميان بود برداشتآزادسازی اين سرزمينهای از اشغالِبعدی کە 

صيبين و سنگارا و دارا و آميدا داير کرده بودند و سپاهيانشان در اين شهرهای حران و ن
بيرون راندن عرهبا از اين سرزمينها نشانۀ ابراز ادعای دولت ايران در . پادگاهنا مستقر بودند

مثابۀ  کە بەاقدام اين.  دولت روم بود واکنشِمالکيت اين سرزمينها و آزمايشی برای بررسیِ
 کە چندين سال پيش از اين با اشغالِ اين سرزمينها بر ايران ولت بودنقض پيمان صلح دو د

 ور سازد، و جنگ دفاعیِ ايران در  دو دولت را شعلهجنِگفتيلۀ  کە توانست  میحتميل شده بود
يارويی با روميان آماده شاپور خودش را برای رو.  روميان را توجيه کند احتمالیِ جتاوزِبرابرِ

ود کە بەهر هبائی باشد سرزمينهای ايرانی را از اشغالِ روميان بيرون بکشد ، و بر آن بکرده بود
  . و اين ننِگ تاريخی را از دامنِ ايران بزدايد

را دين رمسی   آن۳۳۰دين مسيح درآمده بود و در سال بە۳۲۴قيصر کنستانتين در سال 
 باشد پايتخت را تر نشين نزديک سرزمينهای مسيحیکە بە  آنسراسر کشورش اعالم کرد و برای

 در آخرين )اکنون استانبول در ترکيه (بيزانتيوم شدۀ نشين و مسيحی شهر يونانی بەاز رمِ ايتاليا
م در ۳۳۷ او در سال ٢. ناميدکنستانتيناپولنام خودش  بەرا حدود شرقی يونان منتقل کرده آن

                                                 
 .۱۹۱۔ ۱۸۸، نامه ابن بلخی فارس. 1
اوغوزهای .  را قسطنطينيه گفتند، عرهبا نيز بعدها اين نام را از سريانيها گرفتندسريانيها اين شهر. 2
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اد، و از جهان ند مهلت اشرودان بود، ولی اجل  ميان بەگير و دار هتيۀ مقدمات لشکرکشی
علت آن درگيريهای مدافعان  کە پس از او دربار روم وارد آشفتگی سياسی چندساله شد. رفت

هايش را  شاپور فرصت داد تا برنامه بەمهۀ اينها. آئين کهن روميان با هواداران دين مسيح بود
 کە تاو تصميم جدی داش. برای آزادسازی سرزمينهای ايرانی از اشغال روميان دنبال کند

شوکت و شکوه دوران شاپور اول برگرداَند، و پس از بازگيری سرزمينهای اشغالی  بەايران را
يک پيمان صلح درازمدت را با دولت روم منعقد کند تا امپراتوراِن جتاوزگر با لشکرکشيهای 

   .خودشان و ايران و مردم منطقه نزنند بەمهه صدمه جايشان آن نابه
تسخير  بەبودند و بسياری از اقوام رااروپا از  کە ه از آسياروميان قومی بودند بيگان

شامی و مصری و مردم  کە کشيدند و با مثرۀ کار و تالش اين بيچارگان درآورده از آنان بندگی می
 روميان. داشتند انباشتند و اقوام زيرِ سلطه را در فقر دائم نگاه می اناتولی بودند گنج برگنج می

 دولت ايران هرگاهرودان بودند، و  ی بر ميانياب دستودند و درآرزوی اين حد هم قانع نببە
شد آهنا نيز سرزمينهای آميدا و حران و نصيبين را مورد تعرض قرار  گرفتار مشکالت داخلی می

دانست و   دخالت روميان در آسيا را دون شأن مردم آسيا میالًاصو کە شاپور دوم. دادند می
يانه از نظر سنتی منطقۀ نفوذ ايران است، پس از تصفيۀ قبايل عرب منطقۀ خاورم کە معتقد بود

آميدا و  بە آمادگی برای آزادسازی َنصيَبين و َحّران و لشکرکشیو تشکيل امارت حيره، درصدِد
   .ارمنستان برآمد

نشاندۀ روميان در   دستوقتی دولت روم دين مسيح را دين رمسی دولت اعالم کرد شاِه
از  کە  نيز جمبور بود۔ کە پيش از اين شناختيماشک سوم بەتردات موسوممهان آ۔ارمنستان 

مسيحی شد، اعضای دولتش و خبشی از اشراف بەناچار او . سياست دولت روم پيروی کند
با درگذشت . تبعِ او مسيحی شدند، ولی مردم ارمنستان دين کهنِ ميتَرَيسَنە داشتند بەارمنی نيز

ير چتر ز  بەنشاندۀ روميان و بازگشت برای رهائی از شاه دستکنستانتين در ارمنستان شورش 
  . خواه برپا شد و خبشی از اشراِف اين کشور از دربار ايران محايت طلبيدند شاهان ايران

                                                                                                                               
کە زبانشان بەتلفظ کنستانتيناپول  را تصرف کردند چون  سال بعد آن۱۱۲۰عثمانی کە حدود 

عثمانيها با مجعيت اين شهر چنان کردند کە . را استانبول گفتند کە تا کنون مانده است گشت آن منی
هايشان کە بەاسيریِ عثمانيها برده شده و اجباًرا  بعد کسی از آهنا باقی منانده بود مگر بچهيک نسل 

کليسای سلطنتی اين شهر را نيز عثمانيها تبديل بەمسجد کردند، و . زبان کرده شده بودند ترک
صد رق امروز يکی از معروفترين و زيباترين مسجدهای جهان است ولی هنر بومی بر در و ديوارش می

 . اندازد کە صاحبانش بوميان هزاران ساله بودند و ما را بەياد روزگاری می
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  رانشاندۀ روميان  دست لشکر کشيد، اترداِدبەآن کشور  بەخواسِت مردم ارمنستانشاپور
از مهان  کە  ايران سپرديکی از هواداراِن بەان را و ارمنست، برکنار کرداز سلطنِت ارمنستان

  . خاندان کهنِ ايرانیِ پارتيان بود
سپهر ايران  بەتابع ارمنستان بود نيز کە سپهر ايران گرجستان بەبا بازگشِت ارمنستان

شرق دريای سياه در بندر ۔ بە دوران شاپور اولمهچون۔غربی ايران  مشالِبرگشت و مرزهای 
  . التکيە رسيد

در اين ميان در نواحی شرقی و . حران و نصيبين و آميدا بود  شاپور آزادسازیام بعدیِگ
 اندازی آل در شرق کشور درصدد دست قبايل افغانیِ هپت: مشالی کشور مشکالتی بروز کرد

درون آذربايجان  بەدرصدد گذشنت از رود ارس وخزيدن خراسان برآمدند، و قبايل االنیبە
تدبير و کاردانی، اين خطرها را سرکوب و شرق و  بەسال، سه۔خالل دوشاپور در  ١.افتادند

ما از جريان دقيق رخدادها در اين دو نقطه از کشور در ساهلای . مشال کشور را آرام داشت
سال درگيرِ آرام کردِن  شاپور چند کە رسد نظر می بە دقيق نداريم؛ ولیآگاهیِپادشاهی شاپور 

ها و  آل هپت. لیِ ديگر در شرق و مشال فالت ايران بوداين قبايل و برخی شورشهای حم
در اطاعت شاهنشاه بودند و در جنگهای آزادسازیِ آميدا  کە ها را پس از اين خواهيم ديد االنی

   .و حران و نصيبين شرکت داشتند
حال خود رها کرده  بەآترداِت ارمنی و هوادارانش را شاپور پس از بازگيریِ ارمنستان

خواه در ارمنستان  آهنا مسيحی شده بودند و در نتيجه خنستين هستۀ مسيحيان قدرتاما . بود
از نژاد ايرانی  گرچە ير کشيده شده بودندز   بەاز اريکۀ قدرتکە   آنخاطر کە بەشکل گرفت

                                                 
ئی کوهستانی در وسط  مرکز اين احتاديه منطقه. ها احتاديۀ هفت قبيلۀ آريايی بودند آل هپت. 1

 تا نزديکی نيزسو و کابل از سوی ديگر و  افغانستان کنونی بود، و قبايلشان تا نزديکی بلخ از يک
: بەامالی او(آهلا   کە سرزمين هپتنوشتهوری  ابوحنيفه دين.  پراکنده بودند کنونیتاِنتاجيکس
]. ۵۹۔ ۵۸اخبار الطوال، [از ختارستان و کابلستان و چغانيان تا نزديکيهای بلخ گسترده بود ) هياطله

 دومی در ديد کە اولی در درۀ پنجاب و» آل َهشت«و » ِهندو َهپت«آل را بايد در  نامهای مشابه هپت
ِهندو نيز در ونديداد بەعنوان قبايل آريايیِ پيرو آئين  از هپت. زيستند جنوب ترکمنستاِن کنونی می

های قبايل  آل از شاخه آل و هشت هپت. آل نيز خالًصا آريايی بودند هشت.  ياد شده استايرانی
 .شدند ر ناميده میخوا  کە در زمان داريوش بزرگ سکە هومبودند) توران(کهنِ آريايیِ توَريا 

 َسکَە تيزخودهای داريوش نامشان  نبشته  بودند کە در سنگآريايیها نيز از بقايای قبايلِ  االنی
اينها را از زمان خشتريتە شاه ماد بەياد داريم کە در نربدهای آزادسازی غرب ايران از دست . است

  .کی از مهين نربدها کشته شدآشوريان چە شجاعتی نشان دادند؛ و بەياد داريم کە شاهشان در ي
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 گر از اين زمان محايت اينها از کشيشاِن تبليغ. هواداران دولت روم تبديل شدند بەبودند ولی
منظور  بەنی و مورد محايت دولت روم بودند، و تالش برای گسترش آئين مسيح سريااعموًمکە 

 دو بەافزودن بر مشار هواداران خودشان در ارمنستان آغاز شد و مردم ارمنستان تا نسل بعدی
نتيجۀ اين رخداِد بزرگ تاريخی را پس از . نومسيحيان و ميتَرَيسنان تقسيم شدندمتنازعِ گروِه 

درگيريهای درازمدت ايران و روم برسر ارمنستان اجناميد تا ە چەگونه بە کاين خواهيم ديد
   .دو کشور شرقی غربی، يکی تابع ايران و ديگری تابع روم تقسيم شد بەسراجنام ارمنستان

گيری  پسوا شاپور برای ناپذيرِ پس از آرام کردِن امور داخلی کشور، تالش خستگی
ای پيوسته و جنگهای فرسايشی با دژهای پادگانیِ حران و نصيبين و آميدا با گسيل لشکره

  . بسيار مستحکمِ روميان آغاز شد
 کنستانتيوس در سال  دربار بيزانتيوم درپس از يک سلسله ستيز قدرتدر کشور روم 

 کە ئی دست گرفت و طی مصاحله بەم با کنار زدِن رقيبان نيرومندش زمام امور کشور را۳۵۰
وال ر  بە نفوذ رهربان آئين کهن روم را نيزرومی اجنام داده بوديان دين کهن  با حاماظاهًر

ئی بود از  آميزه کە  جديدی در بيزانتيوم شکل گرفتمسيت شناخت و دين تلفيقیِر پيشين بە
ميترايیِ ايتاليا و آئينِ  از امسيحيت و ميتَرَيسَنە؛ و آئينهای عبادی و رسوم ظاهريش را عموًم

يژه و   بەتشکيل دين نويْن خشم کليساهای شرق بەنستانتين اولاقدام ک. يونان گرفته بود
دربار روم برانگيخت، و نوعی نزاع دينی  بەکليساهای اسکندريه و َحّران و َنصيَبين را نسبت

دولت روم را  بەوفاداری کليساهای شرقی نسبت کە در ميان کليساها و دربار روم آغاز شد
 مسيحيان خاورميانه نزِدروم در زمان کنستانتين دولت  کە درنتيجه آن تقدسی. کاهش داد

مهسازی آئينهای مسيحی و ميترايی در دولت روم محايت  گرچە .داشت از ميان رفت
با شورشهائی در اروپای شرقی  کە دنبال آورد، ولی او بە راامپراتورجانبۀ سرداران رومی از  مهه

موقعيتش در کشور  کە د؛ و از آجناآور نهدست  بەمواجه بود فرصت مواجهۀ جدی با شاپور را
 ايران فرستاد بە ارتش رومده فرمانياست ر  کە بەخودش متزلزل بود توسط يک هيأت بلندپايه

  ). م۳۵۶سال (دولت ايران پيشنهاد انعقاد قرارداد آشتی داد بە
 نوشته)  دربار روم در نيمۀ دوم سدۀ چهارمتبارِ  يونانیرخدادنگارِ(اَمَينوس مارِسلينوس 

 شاپور کە  اميدوار بودامپراتور در شرق کشورش درگير مشکالتی بود، و  اين زمانشاپور درکە 
اين منظور  بە.دهدغربی کشورش بەپيشنهاد صلح پاسخ خاطر حفظ امنيت در مرزهای بە

ترين   ايران در نزديکساالر ۔سپه شاپور هتم بەئی شامل پيشنهاد صلح  گارِد او نامهده فرمان
 ۔)فرات  نيروهای درگير با پادگاهنای رومی در جزيرۀده فرمانيعنی ( ايران و روم مرز بەنقطه
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هبا  گرانشاپور سفيری را با هدايای . شاپور اين پيشنهاد را برای شاپور فرستاد نوشت؛ و هتم
   : امپراتور چنين نوشت بەآميزی نزد امپراتور فرستاد و در نامۀ مالطفتبە

امپراتور  بە،ورشيد و ماه و اختران، برادرِ قيصر کنستانتيوسمن شاهنشاه شاپور، مهربِ خ
بينم امپراتور متوجه خطاهای گذشته شده و درصدد  می کە ام فرستم، و شادمان درود می

بيان حقيقت بايد ساده و  کە از آجنا. اه درست برآمده استر  بەجربان خطاها و بازگشت
در دل دارند، من منظور  کە آورند زبان میبزرگوارانْ مهان بر  کە روشن باشد و از آجنا

قلمرو پدراِن من تا رود استريمون و پشِت مرزهای . کنم اختصار بيان می بەخودم را
مطالبۀ مهۀ  کە من حق دارم. کند را کتاهبای کهنِ مشا تأييد می ، و اينه استمقدونيە بود

نظر شکوه و شوکت و  ن از قرار داشته است؛ زيرا منياگامندر قلمرو  کە سرزمينهائی بکنم
ولی من از کودکيم با ِخَرد و منطق .  کم ندارمنياگامنفضيلتها چيزی از شاهنشاهان بزرگ و 

آور  پشيمانی کە چيزی بگويم يا کاری بکنم کە ام ياد نگرفتهبەگاه  ام، و هيچ پرورده شده
فريب  کە بەراتف سرزمينهای ارمنستان و جزيرۀ کە دامن اکنون من تکليِف خودم می. باشد

تو دربارۀ  کە ما با نظری.  گيرمواپسو نيرنگ از پدربزرگم گرفته شده بوده را 
نتيجۀ  کە ايد مشا بيان کردهچە کە   آنمن با. بينی خويشنت داری موافق نيستيم خودبزرگ
 بسيار (*).در جنگ حاصل شده است مهيشگی خواهد بود موافق نيستم کە ئی پيروزی

 ئی بنيادش بر حيله و نيرنگ گذاشته شده بوده و پيروزی کە پيروزیفرق است ميان يک 
پزشکان در مواردی عضوی از  کە گونه مهان. با شجاعت و رادمردی حاصل شده باشدکە 

 بدن را سالمت بدارند، امپراتور ُبرند تا بتوانند اعضای ديگرِ کنند يا می بدن را داغ می
مهيشه باعث نزاع و جنگ و  کە رزمينهااز اين خبش کوچک از س کە بايست نيز می
 من. آرامش سلطنت کند بەبپوشد تا بتواند در کشورش ريزی بوده است چشم خون
برايم  کە نزدم برگردد بە سفير من با پاسخیچە  کە چنانکنم مشا اعالم می بەصراحتبە

ر جنِگ امپراتو بەفصل زمستان با مهۀ نيروهايم کننده نباشد پس از سپری شدِن قانع
   .خواهم شتافت

کرد کە سرزمينهای ايرانی را داوطلبانه ختليه   کە از دولِت روم درخواست میاين نامه  
دولت روم بود، و شاپور هتديد  بە ايران دولِتاعالن جنِگدر حقيقتش  کرده بەايران برگرداَند

                                                 
 ما در جنگ از ايرانيان گويد اين سرزمينها را يعنی من ادعای دولت روم را قبول ندارم کە می (*)

بايد کە برای مهيشه  بەما واگذار کرده بوده است و زمان  طبق قرارداِد صلحِ آن دولت ايرانايم و گرفته
 . جزو سرزمينهای دولت روم باشد
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م آمادۀ جنگ با يا زمينهای اشغالیِ ايران را روميان ختليه کنند يا امپراتورِ رو کە کرده بود
پس از برگزاری مراسم  کە  تعيين شده بودازمان آغاز جنگ نيز دقيقً. شاهنشاه ايران باشد
   :شاپور را مارسلينوس چنين آورده است بەامپراتورِ رومپاسخ . جشنهای نوروزی بود

 عظيم، هبترين درودهايم من کنستانتيوس، فاتح سرزمينها در خشکی و دريا، اوگوستوسِ
من از سالمتی مشا شادمامن، و اگر مشا مايل باشيد من از . کنم رادرم شاپور تقديم میب بەرا
 جتاوزکارانۀ ری و سرسختی و اقداماِتکا طمعولی . پس دوست مشا خواهم بود اين

 نيزئی ادعای مالکيت بر جزيرۀ فرات و  گونه بەمشا. نکوهم سختی می بەمهيشگیِ مشا را
 برای کە ايد سرزمين خودتان بوده است، و پيشنهاد داده کە انگار کە ارمنستان را داريد

تواند  چنين پيشنهادی نه تنها منی. عضوی را قطع کرد کە دست آيد بايد بەسالمتکە  آن
آن داد نفی  بەتوان می کە تنها پاسخیکە   بلئی مورد بررسی قرار گيرد در هيچ مذاکره

روشن و واضح است و  کە شائيد، سخنی حق بگلذا گوشتان را بر روی شنيدِن سخنِ. است
اقدامی در جهت کە   آنخاطربە گارد من ده فرمان.  هم نيستپوچ تشرِگونه  حامل هيچ

پايه  توسط چندتا از شخصيتهای دون بە مشورت با من وبیمصاحل عاّمه اجنام داده باشد 
 اقدام او را .صلح شده استيابی بە  دستبا يکی از افسران مشا وارد مذاکره برسر موضوعِ

  تعرضبیمذاکرات صلح با حفظ احترام متقابل و  کە شرطی بەکنيم، ما نه نفی و نه رد می
ما  بەامپراتوری بەدنبال رخدادهائی کليۀ امور مربوط کە بەزيرا اکنون. حيثيت ما باشدبە

ديگران  بەايم را از ديرزمان حفظ کرده کە حقوق حقۀ خودمانکە   اينحواله شده است
 برضد هاتانهتديد کە بەکنم مشا پيشنهاد می بە من.جا خواهد بود  کنيم اقدامی نابهتسليم

 هجومی  دفاعی را بر جنِگاگر ما گاهی جنِگ کە ما خامته دهيد؛ و شکی نداشته باشيد
خاطر مراعات عدالت کە بە  بلئی نه از روی ترس دهيم، چنين از خودگذشتگی ترجيح می

اند ولی حقيقت آن  نشان داده يان در برخی از نربدها سستیروم کە ايد و اگر ديده. است
   ١.پيش نرفته استبەيان روميان ز  بەگاه فرجام هيچ جنگی هيچ کە است

 آشفتگی اوضاع دولت روم و عدم آمادگی او برای گر نشانمنتِ آشفتۀ نامۀ امپراتور   
مادۀ رويارويی با ايران اين زوديها آ بەامپراتور کە شاپور يقين يافت. جنگ با ايران بود

اعالِن  بە دفاعْی پاسخ متقابلجای سخن گفنت از جنِگ بەبود بايد نيست؛ زيرا اگر جز اين می
  . اش داده بود او در نامه کە داد جنگی می

 طلبی بردارد؛ لذا اين هيأِت خواست دست از زياده شاپور منی کە نوشتهمارسلينوس 
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تری   هيأت بلندپايهامپراتورچند روز بعد باز . ر برگشتکشو بە اخذ نتيجهبی  روميانسفارتیِ
هر وسيلۀ ممکنی  کە بەآن مأموريت داد بەايران فرستاد، وهبا بە گرانرا با نامه و هدايای 

شاپور را متقاعد سازد  کە اين هيأت کوشيد. اندازدعقب  بەآمادگی شاپور برای لشکرکشی را
در وضع ارمنستان و جزيرۀ فرات کە  آن بی منعقد شود تا پيمان صلح درازمدتی ميان ايران و روم

جزيرۀ فرات و  کە پس گرفته بود مصمم بودواارمنستان را  کە ولی شاپور. تغييری ايجاد گردد
کشور  بە امپراتور نيز با دست خالی گيرد؛ لذا اين هيأِت اعزامیِنيز واپسشرق اناتولی را 

   ١.برگشت
او در ماههای . گيریِ جزيرۀ فرات بود زپسوا مأمور ردم کە باالتر نامش را آوشاپور هتم

آينده شکستهای سختی بر سپاهيان رومی مستقر در دژهای حران و نصيبين وارد آورده آهنا را 
   .بيرون کرداز منطقه 

اگر نيروهای رومی تا پايان زمستان  کە  اختطار کرده بودامپراتور بەاش شاپور در نامه
او پس از برگزاری . ليه نکنند در آغاز هبار جنگ را آغاز خواهد کردسرزمينهای ايرانی را خت

هدف . شرق اناتولی منتقل شد بەرودان جشنهای نوروزی، با سپاه بسيار بزرگی از مشال ميان
 اين منطقه را از زمان آشوريان. او آزادسازیِ منطقۀ استراتژيک آميدا از اشغال روميان بود

و آشور بود؛ و در زمان ) ارمنستان(د اختالف دو دولت آرمينّيە مهواره مور کە ياد داريمبە
ياد  بەسپس. مهراه کشورهای آشور و ارمنستان ضميمۀ ايران شد بە)شاهنشاه ماد(هوخشتَر 

 کە اه افکندر   بەاين منطقه جنگ ايران و ليديە را بە شاه ليديەکارانۀ  طمعلشکرکشیِ کە داريم
پيمان صلح هوخشتره و شاه ليديە در خردادماه  بەاقدامششاه ليديە در آن شکست خورد، و 

مرز ميان دو کشور شناخته ) قزل ايرماق کنونی( پيش از مسيح اجناميد و رود هاليس ۵۸۵سال 
اين  بە پيش از مسيح۵۴۷در سال  کە ياد داريم بەپس از آن کراسوس شاِه بعدی ليديە را. شد

او و شکست  واپس راندِنوش بزرگ برای اش لشکرکشی کور نتيجه کە منطقه لشکر کشيد
شاه ليديە از کوروش بزرگ و تسخير کشور ليديە توسط کوروش بزرگ و برچيده شدن  بزرِگ

سر   بر ديديم کەسپس. ايران بودقلمرو شاهنشاهیِ  بەسلطنت ليديە و ضميمه شدِن کشور ليديە
 کە بار ؛ و روميان هرشد نگ میجاين منطقه مهواره ميان دو دولت ايران و روم در زمان پارتيان 

   ٢.رو شدند کردند با شکست روبه میقصد تصرف آن لشکرکشی بە
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های بعدی و دوران اسالمی خبشی از ايران بود تا آنگاه کە ترکان قزلباش  اين منطقه مهچنان درسده. 2

شان در  آميز مذهبی از اناتولی وارد ايران شده تشکيل سلطنت صفوی دادند و اقدامات حتريک
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آميدا مرکز . امپراتور روم مهۀ توان ارتش روم را برای دفاع از منطقۀ آميدا گسيل کرد
جنوبی اطراِف مفهوم سقوط مهۀ سرزمينهای  بەسقوط آميدا. استراتژيک بسيار مهمی بود

ی رس دستايران راِه  بەبا برگشنت آميدا. تا کنون روميان در اشغال داشتندکە  درياچۀ وان بود
   .شد ارمنستان نيز بسته می بەروميان

 شاهنشاه پيکارهای در نربد آميدا شرکت داشته و شرح نگاْر  وقايعمارِسلينوسِاَمَينوس 
غم مهۀ ر  بەاو ١.تفصيل آورده است بەاش برای آزادسازیِ آميدا را در يادداشتهای روزانه

شاه «کە   بل»شاه ايران«سنِت روميان شاهنشاه را نه  بەايرانيان داشته، و حتی کە بەئی کينه
حال  شاهنشاهی ساسانی است، با اين بەنشانۀ عدم اعتراف دولت روم کە ناميده» ايرانيان

 کە نوشتهاو . خواسته را کتمان کند شاپور از دلش برمی بەنسبت کە نتوانسته ستايشهائی
منصوب دولت ايران بوده ولی در  کە شدۀ جنوب ارمنستان سيلۀ يکی از اميران مسيحیو بە

کرده حترکات ارتش ايران را زير نظر   میبرای آهنا جاسوسیهنان با روميان ارتباط داشته و 
نزد اين امير ارمنی فرستاده و اين  بەمارسلينوس دوتا از افسران بلندپايۀ رومی را. داشته است

رودان خربگيری  مير نيز مأمورانش را در اختيار آهنا هناده تا از حترکات شاپور در مشال ميانا
رودان شدند روميان مهۀ  ش وارد مشال ميانوقتی شاپور با سپاه. برسانندمارسلينوس  بەکنند و
 ازنظر آتش کشيدند تا سپاهيان ايران بەبر سرِ راِه او بود را کە زارهای منطقه زارها و علف گندم

بينيهای الزم را کرده بود و با جتهيزات و  ولی شاپور پيش. خواربار و علوفه در تنگی افتند
 کە  شاپور با سپاهیخوِد کە جاسوسان خرب آوردند. اه افتاده بودر   بەخواربار و علوفۀ کافی

کر از رود زاب بگذرد يک لشکە   آنشاپور پيش از. مشارش از اندازه بيرون است در راه است
                                                                                                                               

ديران و  راه افکند کە بەفاجعۀ چالِ  سلطان سليم عثمانی برضد ايران را بەکشور عثمانی لشکرکشی
بکر  اين منطقه اکنون در ترکيه است و ديارِ. اشغال اين نقطه از ايران توسط عثمانيها اجناميد

نام ديار بکر را عرهبای مسلمان در نيمۀ دوم سدۀ خنست هجری بەاين منطقه . شود ناميده می
پس از فتوحات ) ها  از شيبانیطور عمده به(بکرِ شرق عربستان  زرگی از قبايل بنیمجاعات ب. دادند

دنبال مهچنان کە بە.  و سرزمين را بەنام خودشان کردندجاگير شدهاسالمی بەاين منطقه سرازير شده 
از غربِ عربستان بەجزيرۀ فرات ) های قيسی تيره(مجاعات بزرگی از قبايل ُمَضری فتوحاِت اسالمْی 

پس برای مهيشه  اين دو نام از آن. رازير شدند و جزيرۀ فرات را بەنام خودشان ِديارِ ُمَضر ناميدندس
ديار بکر نيز مهواره در درون مرزهای غربیِ ايران و خبشی از . ماندگار شد بر روی اين دو سرمين

زمان سلطنت شهر آميدا نيز نامش آُمد شد و مهچنان يک شهر ايرانی بود و در . آذربايجان بود
 اين سرزمينها سراجنام در اثر بالهِت .قويونلو مدتی پايتخت نيمۀ غربی ايران بود اوزون حسن آق

 . قزلباشان صفوی و شاه امساعيل از ايران جدا شدۀ ضميمۀ کشورِ عثمانی شد
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شاهنشاه در گاه   آن.شاپور روانۀ آميدا کرده بود ی هتمده  بەفرمان هزار سواری رازبدۀ پيشتازِ
با سپاهيان ) که مارسلينوس شاهان کيبونيت و البان نوشته(آل و شاه االن  شاه هپتحالی کە 
 ين گذشته آسيا را داشت از کنار َنصيَباقوامِسويش بودند، و هبترين سپاهيان  شان در دو ورزيده

 شاپور وارد منطقۀ آميدا شده باشد خنستين گروِهکە   آنپيش از. پيش رفتبەسوی آميدا بە
راه مستقر بودند تا راه را بر عبور سپاهيان ايران ببندند،  در يک تنگ کە مدافعاِن پيشتازِ آميدا

ن کشته يا دست ايرانيا بەسختی شکست يافتند، بيشترشان يا بەشاپور در درگيری شبانه با هتم
بامدادان، شاپور و سپاه . درون دژ گريختند بەدر حين فرار در رودخانه غرق شدند، و اندکی

با افرادش بر فراز يکی از دژهای شهر آمادۀ دفاع  کە مارسلينوس. آميدا نزديک شدند بەايران
   :کرده استبوده سپاه ايران را در اينجا چنين توصيف 

کرد زمين از انبوه  چشم کار می کە تابيدن گرفت، تا آجنا خورشيد فروغِخنستين کە  مهين
خود فرو برده  کوه و هامون را در کە  زرهپوشنظامِ  سوارهدرخششِ. سپاهيان ايران پوشيده بود

از سايرين قامتی رساتر ) تعبير مارسلين، شاِه ايرانيان به(شاهنشاه . کرد بود چشمان را خيره می
 سوی او بودند نيز در دو کە آل و شاه االن  هپتشاِه. بلندتر بودسر و گردن از مهه  داشت و يک

 شاه ايران. کرد  ديده را خيره میشکوهشاناندامشان کوتاهتر از او بود ولی درخشش و گرچە 
جواهرات بود برسر داشت و در  بەشبيه سرِ قوچِ و مزين کە جای تاْج کاله زرينِ دوشاخیبە

در پشت سر او  کە  سپاه او را هيأت و آرايش بزرگانیشکوه. کرد پيشاپيش سپاه حرکت می
در دو سوی پشِت  کە  و بزرگان ايرانی و غير ايرانیاشراف انبوِهمشار . کرد بودند تکميل می
   .گيری خبشيده بود سپاه او شکوه چشم بەکردند سرِ او حرکت می

هنگام بازار در آن آميانوس مارسلينوس بەمهراِه اين گزارش، با شگفتی، افزوده کە 
، با ديدن بچهمرد و زن و . مومسی درکنار شهر آميدا داير بود، و هزاران مرد و زن دربازار بودند

سوی شهر گريختند، ولی سپاهيان ايران هيچ  بە و فريادزنانزده هراسسپاهيان ايران، آشفته و 
   ١.آهنا و بازارشان نکردند بەتعرضی

شهر  بەسپاهيانش با اين وضع پرشکوه در آرامششاپور و  :دنبالۀ گزارشِ او چنين است
مردم شهر  بەشهر را روميان داوطلبانه تسليم کنند تا گزندی کە شاپور مايل بود. نزديک شدند

سپاهيان  بەخويشنت راکە   کە مهينپنداشت خود بود و چنين می بەاندازه متکی او بی. نرسد

                                                 
کردند و مردان را  ست کە رسم روميان چنان بود کە چنين جاهائی را تاراج میدرخور يادآوری ا. 1

انگيز بوده کە ايرانيان  برای مارسلينوس شگفت. کردند کشتند و زنان و کودکان را اسير و برده می می
 .اند بەاينها و کاالهايشان تعرض نکرده و آهنا را بەحال خود واگذاشته
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لذا نزديک شهر از .  خواهند طلبيدرومی نشان دهد، اينها از بيم او تسليم شده خبشايش
 سواره در آرامش کامل ١کردند، نگهبانانش او را مهراهی میحالی کە سپاهيانش جدا شد و در 

دروازه نزديک  بەباکانه چندان او بی. اه افتادر  بەسوی دروازۀ شهر بە عجيبینفسِ بەو اعتماد
باره تيرها و زوبينها از  کي بە٢.توانستيم تشخيص بدهيم اش را ما می خطوط چهره کە شد
سو توسط مدافعان شهر از فراز برجها بر سرش باريدن گرفت، و اگر ابری از گرد و غبار  اين
فقط ردايش را پيکان از هم دراند، . آمد  از پا درمیارا از نظر تيراندازان نپوشانده بود حتًم وی

  . لشکرگاه برگشتندبە شهر نزديک شده بودند کە بەو او و مهراهانش با مهان آرامشی
نظر او  بە. اسباب هالکت هزاران تن از ما را فراهم کندسپساو در اينجا سامل در رفت تا 

بر  کە روای مقتدر يک فرمان بەاو نسبت بە مرتکب شده بوديم، زيرا با اهانتبزرگیما گناه 
 چندانزرگ او از اين اهانِت ب. ايم کند توهين کرده بسياری از شاهان و اقوام سلطنت می

او سوگند  بەولی بزرگان ايران. ور گرفته ختريب کندز  بەتصميم گرفت شهر را کە ن شدگي خشم
 لذا تصميم ٣.از حد يک رهرب پيروزمند فراتر نرود و سنت ديرينه را زير پا نگذارد کە دادند
   .شهر را تسليم کنند کە بامداد روز بعد از مدافعان خبواهد کە گرفت

سپيده دمِ روز بعد با کمال  مارسلينوس نامش را گرومبات نوشته است،  کەآل شاه هپت
را بەعهده ) برای تسليم شهريعنی مذاکره با روميان  (شاهاطمينان مأموريت اجرای فرمان 

اين گرومبات مردی در دليرْی  . نزديک شدشهردروازۀ  بەورزيده  از سواراِنگروهی با و گرفت

                                                 
 .بودند کە پيش از اين بەآهنا اشاره کرديم» بانان پشتيگ «در اينجا مهان» نگهبانان«. 1
روميان مدافع شهر داد،  روازه رسيد چە پيشنهادی را بە د ننوشته کە شاپور وقتی بەکناروسينمارسل. 2

 .ولی اشاره کرده کە او اميدوار بود کە روميان شهر را تسليم کنند
کردند و  بد و مؤبدان بزرگ نيز او را مهراهی میمؤ رفت معموالً مؤبدان قتی بەجنگ میشاهنشاه و. 3

کردند کە  زد می اينها طبق سنِت ديرينه بەشاهنشاه گوش. َمسِت مشاوران اخالق جنگی را داشتند
رسد کە  بەنظر می. سنتهای کهن در حفظ جان شهرونداِن معمولی در شهرهای دمشن مراعات شود

در مهۀ جنگهای ديگر کە . ای ايرانيان داشته استمارسلينوس مطالعات ژرفی دربارۀ ايران و سنته
رعايت احترام بەحيثيت شهروندان در . شاهنشاه حضور نداشت نيز مؤبدان مهراه فرماندهان بودند

کە در  بەمهين سبب، چنان. اند گرفته  سرزمينِ دمشن از اصولی بوده کە ايرانيان مهواره درنظر می
گاه بەختريب شهرها و کشتار يا اسير  ، ايرانيان در جنگها هيچگفتارهای گذشته نيز بارها شاهد بوديم

کە جنگ  آيد کە پيش از آن از عبارت مارسلينوس چنين برمی. زدند  دست منیشهروندانکردن 
گرفته کە حد اکثر  شروع شود نوعی مراسم سوگنِد شاهنشاه و سپهبدان در برابر مؤبدان اجنام می

توانند از کشنت انساهنا   و مال مغلوبين بەکار بربند، و تا میتوانشان را در راه محايت از جان
 .اين اخالق َجنگی نيز خاص ايرانيان بوده و نزد اقوم ديگر ديده نشده است. خودداری کنند
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. او و پسرش در پيشاپيش دسته بودند. اش داشت  در کارنامهگيری ُشهره بود و فتوحات چشم
 )منجنيق(منگنيک مسافت تيررس رسيده است  بەدانست اوکە  مهين ورزيدۀ رومی افسرِيک 

 در کنار پدرش سوارِ کە از ميان زره و سينۀ پسر گرومبات کە کار انداخت و تيری پرتاب کرد بەرا
 بر مهساالنش َبر و ُبرز و برازندگی و زيبايی حيث از کە او جوانی بود. اسپ بود گذر کرد

 نبايد جسد او کە  حس کردندکە  او اينها متفرق شدند، ولی چونبا کشته شدِن.  داشتبرتری
از . برگشتند، و اندکی بعد »سالح برگيريد« کە دست دمشن افتد غريو و فرياد برآوردندبە

پس از نربدی . سويشان فرو باريد بەگباالی ديوارهای شهْر تيرها از مهه جانب چون تگر
 بسيارداده بود با زمحت سنگينی تلفات  کە  يافت، دمشنادامهتا پايان روز  کە سخت و خونين

   .های کشتگان و سيل خون بيرون کشيد  شب جسد را از ميان پشتهو با استفاده از تاريکیِ
نْ سپاه ايران سوگوار شد، با کشته شدِن اين جوا کە دهد او گزارش را اين گونه ادامه می

 ناگهانی با پدر جوان مقتول مهدرد شدند، مهۀ اقدامات جنگی را متوقف اين فقداِن بزرگان از
سم قومِ جوان مقتول مراسم عزاداری برپا کردند، زيرا هم از حيث نژاد و نسب ر  بە وکردند،

بر تن داشت  کە ها جامه رزم او را با مهان جسِد.  حمبوبيت عام داشتاحمترم بود و هم شخًص
 گذاشتند تابوت قرار دادند و در اطراف او ده بلندی ختت بر روی يک  در تابوتیبلند کردند و

 کە  جسدی مصنوعی هنادند؛ اين اجساد چنان خوب ساخته شده بودتابوهتاو در هرکدام از اين 
  . کفن شده بودند کە  حقيقی بودندانگار مردگاِن
  هفت روزدامات نظامی ازجانب ايرانيان متوقف شد، مردانْروزِ متاْم مهۀ اق هفت

 خمصوص و نوحۀ سوزناک در عزاداری پرداختند و دسته دسته و گروه گروه با حرکاِتبە
زدند و با  انگيزی بر سينه می ترحم بەگونۀ ۀ جوان شرکت کردند و زنانزاد شاهسوگواری 
اميد قومش بود  کە ناکامجواِن در چنين مواقعی معمول است بر مرگ آن  کە شيوهنائی

خواست پدرش سوزاندند و بقايايش را در ظرفی  بەسپس جسدش را. سرايی کردند نوحه
   ١.سيمين هنادند تا در خاک وطنش دفن شود

 دو روز ديگر… روزه، شاپور شورای جنگی تشکيل داد در پاياِن مراسم سوگواریِ هفت
  . حماصرۀ شهر را صادر کردفرمان گاه   آنسپاهيان آرامش داده شد، وبە

 شاپور در پايان مراسم سوگواری، دو روزِ ديگر کە آيد از اين نوشتۀ مارسلينوس برمی
آمدهای تصميمِ بعدی او  شهر را تسليم کنند وگرنه آمادۀ حتملِ پی کە مدافعان شهر وقت دادهبە

 و  جنگبی شهر را کار برده است تا بەبينيم، شاپور مهۀ تالشِ خويش را میکە  چنان. باشند
                                                 

 .اند و سوزاندن جسد مرده از رسوم دينشان بوده است زمان بودايی بوده آهلای افغانی در آن هپت. 1
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 ولی روميان آمادۀ. مردم شهر آسيبی برسد کە بەخواسته او منی.  حتويل بگيردريزی خون
شهر و تصرف شهر با زور در پيش پای شاپور منانده  بەاند و هيچ راهی جز محله مقابله بوده
  .بوده است

دند، و در حماصرۀ شهر فرستاده ش بە سواران زرهپوشِ سپردارگروِهپنج او افزدوه کە 
. کرد ايستاده بودند چشم کار می کە  روز سوْم سواراِن دارای سپرهای درخشنده درهرجابامداِد

 دژ را در  اطراِفسوی جاهای مقررشده حرکت کردند و سراسرِ بەصفها در نظم و آرامش
آهلا بود،   استقرار هپتجايگاِهآن جوان کشته شده بود  کە جانب شرقی. حماصره گرفتند

سيستانيها . ها در مشال، و سيستانيها در برابر دروازۀ غربی بودند ها در جنوب، االن وِرِت
مردان مسلح  کە پيکر صفهای پيالِن غول.  ندارندمهاننددر دليری  کە اند آورانی جنگ

  .  بودانگيز هراسسوارشان بودند نيز بو و منظرشان 
 هيچ اقدامی، ايستاده بیروب، آرايی اجنام شد سپاهيان ايران تا غ گونه صف وقتی اين

   .لشکرگاهشان گرفتند بە بازگشتآمده بودند راِه کە با مهان نظمیگاه   آنبودند؛
شاهنشاه در عين اين تدارک کامل، باز هم دهد کە  ديد نيز نشان می اين گزارشِ چشم

الزم بود   کەاو هر تالشی. وميان فرصت داد تا برای تسليم کردِن شهر انديشه کنندر   بەروز يک
  .ريزی اجنام داد را برای جلوگيری از خون

مهين سان برگشتند و شهر  بەايرانيانْ ديگربارهدمِ روز بعد  سپيدهمارسلينوس افزوده کە 
مدافعان نيز جانانه از شهر دفاع . امروز محله برای گرفنت شهر آغاز شد. را حماصره کردند

 سرهای بسياری از دمشنان را ندافکند  میکمنگنيما با نيروهای  کە سنگهای بزرگی. کردند
بر زمين پراکنده بود  کە های آهنا الشه. ندنيز با تير و ناوک از پا درآوردکوبيد، و بسياری را 

 از فراز ديوارها کە باران تيرها. شان نيز جمروح شدند بسياری. شد  دمشن میرفت پيشمانع 
غم دادن ر   بەدمشنان. تيره و تار کرده بودشد مهچون ابری آمسان را  سوی دمشن افکنده میبە

 شب. اينگونه تا پايان روز ادامه داشت بەنربد. جنگيدند  بسيار، استوارانه و پابرجا میتلفاِت
طنين ها  طرف در تبه  دوشان ايستاده بودند بانِگ  متوقف شد و نگهبانان با اسلحههانربدکە 

دادند، و  را سر می» ستانس، سرور جهانيانامپراتور کون « ستايشِ ما سروِدمرداِن. افکند
   .ناميدند  می»شاهنشاه پيروزمند«او را  کە خواندند ايرانيان سرود ستايش شاپور را می

طرف  دو کە بەسپس تلفات بسيار زيادی. ها مهچنان با شدت ادامه يافتدروز ديگر نرب
   . متوقف شودچند روزنربدها برای  کە وارد شده بود سبب شد

هم کشتگانشان  کە وميان وقت دادهر   بەعنوان آخرين مهلت، چند روز بەشاهنشاهيعنی 
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اگر اجساد کشتگان در شهر  کە دانسته زيرا می. را گردآوری و دفن کنند و هم شهر را ختليه کنند
   .دفاع گرفتار وبا خواهند شد مباَند وبا در شهر خواهد افتاد و مردم بی

 پذير نبود، زيرا هفت لشکرِ ه کشتگاِن ما در شهر امکانمه دفنِ آنمارسلينوس افزوده کە 
هزار تن بود در شهر جاگير  مشارشان بيست کە اضافه مجاعاتی از مهاجران رومی بەرومی
ساخنت سکوها  بەايرانيان شروع. در اين ميان، از خبِت بِد ما، وبا نيز در شهر شايع شد. بودند

فراز آهنا با ما جبنگند، و چندين برج بلند برافراشتند و و ديوارها در پيرامون شهر کردند تا از 
   . نصب کردندمنگنيکبر فراز هر برجی 

بر  کە توانستند) جاويداهنا(در نربدهای روزهای بعد هفتاد تن از سپاهيان ويژۀ شاهی 
. ما تيراندازی کنند بەيکی از برجهای جنوبی ما دست يابند و بر فراز آن مستقر شوند و از آجنا

دمشنان با . آهنا تيراندازی کردند بەسوی آن برج دادند و بە را رومنگنيکهاشانروميان نيز 
در اين اثناء، دمشنان بر چندتا از دژهای اطراف شهر . جنگيدند جرأت و رشادت عجيبی می

در ميان آهنا پيران و زنانی  کە  کردند،بيروندست يافتند و آهنا را ويران کردند، و هزاران تن را 
   .توان راه رفنت نداشتند کە بودند

شهر را  بەامتام رساندند محلۀ اصلی بەکارِ نصب آالت شهرگيری راکە   آنايرانيان پس از
روز دوْم با پيلها . ندی نداشترفت پيشدر اين دورِ دومِ نربدها، روز خنسْت چندان . آغاز کردند
 را در هم منگنيکهاشانند و روميان برجهای آهنا را منهدم کرد. وی کردندَر اندکی پيش

   .آرام شدن نربدها کمکی نکرد بە آهنا منهدم شد ولی اينآالت شهرگيریِ. شکستند
جنگيد و از هيچ   مهه میجبنگد ولی پيشاپيشِ کە خودش جمبور نبود گرچە  شاپور
 روميان باراِن. جنگيد  يک سرباز در پيشاپيش سپاهيانش میمهچوناو . هراسيد خطری منی

او  بە پيرامون او از پا درآمدند، ولی تيریبسياری از افراِد. سوی او گشودند بە راشانهاتير
کە  آن بیکرد،  رفت و سربازانش را تشويق می آن صف می بەاو از اين صف. اصابت نکرد

مهه کشتگان در او اثری بگذارد و ارادۀ او را سست کند يا او را از  باران تيرهای ما يا ديدن آن
  . روز نيز نربدها تا پاسی از شب ادامه داشت آن. ساندمرگ هبرا

ئی پر از خشم و کينه، سپاهيانش را  روز بعد، هنوز خورشيد برندميده، شاپور با روحيه
   .با فريادهايش آمادۀ نربد کرد

روز رخدادی ناگهانی  يککە   آننربدها روزهای درازی با شدت و ِحدَّت ادامه داشت تا
 وقت صرف شمدهتا برای ساختن کە  دفاعی ماباِن کە ن کرد، و آن اين بود جنگ را تعييفرجامِ

فۀ محلۀ ميان حصار و ُص کە ئی زلزله رخ داده باشد منهدم شد و فاصلهکە   اينکرده بوديم مثل
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. ئی ساخته يا پلی برآن استوار کرده باشند انگار جادهکە  چناندمشن وجود داشت پر شد 
 سربازان ما يا بيشترِ. هيچ مانعی در برابر آن وجود نداشت کە نددمشنان گذرگاهی يافته بود

قدرت عمل از آنان سلب  کە قدری کوفته شده بودند بەُخرد شده بودند و يا در اثر اهندام بان
حال از مهه سو برای مقابله با اين خطرِ ناگهانی شتافتند، ولی مهين امر مانع  با اين. شده بود

اين پيشامد از طرف ديگر بر هتور دمشن . داشت  بازمیرفت پيشا از کار شد و هريک ديگری ر
تن رسيد و در  به  تننربِد بەکار. باره يورش آوردند يک بەسپاهيانشفرمان شاپور  بە.افزود

 دو طرف  از کثرت اجساِد)خندق(پارگين اه افتاد و ر  بە خون مهچون سيالبکشتاری عظيْم
   ١.دست ايرانيان افتاد بەر دمشن باز شد و شهر و راهی مهوار در برابشدانباشته 

زمينهای ايرانی گيریِ سر واپساين بود توصيف يک افسر دمشن از رشادهتای شاپور در 
جنگيده و از تيرهای  مهچون سربازان عادی می کە او شجاعت شاپور. اِن رومیگر اشغالاز 

 ئی گونه بە او رشادت شاپور را. با زبانی پر از خشم بيان کرده است راروميان هراسی نداشته
 هبای بەباشد حتی اگر کە هبائیهر  بەدهد شاپور مصمم بوده نشان میکە است  تصوير کشيدهبە

او از  کە ئی پرده.  گيردواپس شرق اناتولی را از روميان جان خودش متام شود، زمينهای ايرانیِ
خاطر  کە بەدارد ايران وامیستايش از مهۀ شاهنشاهان  بەشاپور دوم تصوير کرده است ما را

شاپور . اند کرده فشانی می اندازه جان چە  ايرانحفظ متاميت ارضی و شرف و حيثيت تاريخیِ
کند  برکفیِ او می حکايت از جان کە مانندی دوم با چنين رشادت و از خودگذشتگيهای بی

 اريخی راروميان در اشغال داشتند را آزاد ساخت و شرف ت کە زمينهای شرق اناتولیسر
  کە نياگانکند ما را متوجه می کە مهين گزارشهای دمشنان ايران است. کشور برگرداندبە

اند تا از شکوه و شوکِت ايران و ايرانی نگهبانی کنند، و  کرده رجنهائی حتمل می چە بزرگمان
تالشهای  چە برای ما مانده است مثرۀ کە )ايراِن کنونی (زمين اين پارۀ کوچک از ايران

   .اند کار برده بەان برای حفظ آن کە نياگامنئی است ردبارانهب
 کە نوشته استدربارۀ رفتار شاپور دوم با اسيران جنگی، مارسلينوس با شگفتی بسيار 

 کشتند، و نه تصميم داشتند کردند، نه اسيران رومی را می نان روميان جتاوز میز   بەايرانيان نه
مارسلينوس از زِن اسيرشدۀ يک افسر بلندپايۀ . زارها بفروشندها را اسير کرده دربا زن و بچهکە 

زد بود، و شوهرش مشاور امپراتور بود،   زبانيْی کە در زيباگفتهنام گروگاسيوس سخن  بەرومی
ما نه با تو و نه با شوهرت رفتار  کە داری داد او دل بەشاپور وقتی او را ديد کە نوشتهو با شگفتی 

شوهرانتان  بەايران خواهيم برد و بە ديگر زناِنبەمهراِهتو را کە  بل ناپسند خنواهيم داشت،
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نان اسيرشده ز  بەمبادا نسبت کە فرمودسپاهيانش  بەشاپور کە افزودهو . خواهيم دادباز
 نيز. شان را اجنام دهند زنان را آزاد بگذارند تا مراسم دينی کە فرموداحترامی منايند، و  بی

حضور شاپور رسيد،  بەايران رفته بەعاشق زنش بود پس از آنکە   چونگروگاسيوس کە نوشته
در ايران  کە او پيشنهاد کرد بەاو برگرداند، و بەشاپور او را مورد نوازش قرار داد، زنش را

   ١.هناد و شاپور امکاناتی در اختيارش ماندمباند، و گروگاسيوس در ايران 
گروگاسيوس نيز جزو اسيرشدگان   کەتوان چنين بازخوانی کرد  آخر را میاين خبشِ

اما . اسارت داده باشد بەئی را چنين شخصيت بلندپايه کە بوده، ولی مارسلينوس خنواسته
در  کە مهراه ديگر اسيران رومی، طبق رمسی بەاو کە اين معنا است بەماندگار شدِن او در ايران

رسم  کە از اين گفتيمپيش . تابعيت ايران درآورده شدند بەايران از ديرباز رواج داشت،
دند، شهری برايشان در جائی ورآ جنگی را بەتابعيت ايران درمیاسيران  کە ايرانيان چنين بود

از زمان مادها  کە اين رسم. شدند شهروندان ايران می بە تبديلالًساختند، و آهنا عم از ايران می
  . و هخامنشييان سريان داشت تا پايان دوران ساسانی برجا بود

پيش از شهر آميدا از اشغال روميان بيرون کشيده  کە )سنجار(رۀ تسخير شهر سنگارا دربا
سپاهيان کە   بلکس را نکشت، شاپور پس از تسخير سنگارا هيچ کە کردهشد، مارسلينون اشاره 

   ٢.منطقۀ دوردستی در ايران فرستاد تا در آجنا اسکان يابند بەرومی را اسير گرفته
اسيران جنگی را يا بايد  کە قانون کشورش مقرر کرده بود کە لينوسمهۀ اينها، برای مارس

ی شهرِ ها زنان و بچه(مزايده فروخت  بەيا بايد برده کرده در بازارها) افسران و سربازان(کشت 
اين رسم انسانی  بەشگفتيش نسبت کە انگيز بوده و نتوانسته ، بسيار شگفت)تسخيرشده

 کە نفعشان بوده بەيان رسم مبادلۀ اسيران وجود نداشته، زيرانزد روم. ايرانيان را هنان بدارد
بفروشند و مال دريافت در بازارهای کشورِ خودشان   بەعنواِن َبردههای اسيرشده را زن و بچه

 در داری در ايران وجود نداشته، ، بەآن سبب کە رسم بردهلذا شاهان پارتی و ساسانی. کنند
 ايران برده و تبديل بە را بازن و فرزندانشانيانیِ روم سپاهاسرشدگاِن با آهنا هاشانجنگ

  . اند کرده شهروندان ايران میبە
نان و دختراِن شهرهای ز   بەتر از مهه برای مارسلينوس نبودن رسم جتاوز جنسی شگفت

از روزگاران دور در ميان يونانيان و روميان  کە مغلوب در ميان ايرانيان است؛ و اين رمسی بوده
از  کە غم خشم شديدیر  بەمارسلينوس. قانوِن ابدی شده بوده است بەته و تبديلرواج داش
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مردانه در کتابش  سخنی از رفتاری ناجوان کە ايرانيان در دل داشته، در هيچ موردی نتوانسته
 آميز او نسبت اعجابِ احترام. شان سر زده باشد دمشنان رومی بەاز ايرانيان نسبت کە بنويسد

نگاران يونان قديم   دوم با دمشنان کشورش شبيه اعجاب هرودوت و تاريخفتار شاپورر بە
   .داريوش بزرگ و خشيارشا و اَرَدَشير اول است بەنسبت

عرهبا  بەشاپور دوم نسبت کە خوانيم نويس می  عربی مسلماِننگاران در تأليفات تاريخ
دار آويخت، و  بەا راکار برد، کتفهای سرانشان را سوراخ کرده آهن بەسختیخشونتهای بسيار 

ولی وقتی آن گزارشها را در کنار گزارش مارسلينوس . بسياری از سران عرب را کشتار کرد
اند، و  عرهبا ساخته بوده کە مهۀ آهنا از داستاهنائی برخاسته بوده کە شويم گذاريم متوجه می می
فتيم کە معنای ا  بەاين انديشه میحتی. اساس و بنياد درستی داشته باشد کە تواند منی

در ). يعنی چارشانه(است » دارندۀ کتفهای بزرگ«کە   بلکنندۀ کتفها  نه سوراخذواالکتاف
مند داشت و يک سر و گردن از مهۀ  شاپور اندامی شکوه کە گزارش مارسلينوس خوانديم

 »ذواالکتاف«پس بايد دربارۀ صفت ). مردی چارشانه و بلندقامت بود(افسرانش بلندتر بود 
حتی ايرانيان اين صفت  کە کنندۀ کتفها اندکی انديشه کنيم، و چنين بپنداريم نای سوراخمعبە

 اند ترمجه کردند و شايد خواسته» ُسمَبە هوَبە«با اين معنای زشت را در اواخر خالفت اموی 
ا ديروزها با مشا چنان کرديم، و اکنون نيز از مش کە ايم اين ما بوده کە عرهبای فاتح بکشند خِر بە

   .مشا بر ما مسلط شويد کە برتريم، ولی قضای آمسانی سبب شده
مهراه مشاری از  کە بەنوشتهفرجام خودش پس از سقوط آميدا  مارسلينوس دربارۀ

 ملطيه در ارمنستاِن کهين، و از آجنا بەکوهستان رساند و از آجنا بە گريخته خود رافرارياِن
   .ترف) پايتخت شرقی امپراتوری (بەاَنتاِکَيە

 آمدهای ناگواری در امپراتوری شکست روميان در ارمنستان و جزيرۀ فرات و نصيبين پی
چند ماه بعد . نام ژوليان برضد کنستانتيوس شوريد بە سرهنگی۳۶۰در سال . دنبال آوردبەروم 

آئين  بەکنار هناد وبەژوليان مسيحيت را .  امپراتور شداکنستانتيوس درگذشت و ژوليان رًمس
او لقب ُمرتد دادند و  بەکليساهای شرقی و يونانی.  خبشيدديگرباره ی رمسيِتکهن روم

ۀ پارچ يکاز محايت  کە او امکان داد بەزير سؤال بردند؛ ولی ارتداد ژوليانبە مشروعيتش را 
برای تالفی شکستهای ساهلای اخير از ايران،  کە ژوليان برآن شد. ارتش سنتی برخوردار شود

   . جزيرۀ فرات و شرق اناتولی لشکرکشی کندديگربارۀ اشغالِو 
يکی از  کە شاپور نوزاد را شاه کرد گفتيم کە ضمن سخن از تشکيل شورای سلطنت

نام هرمز در نربد قدرت شکست يافته بازداشت و  بە)برادر بزرگ شاپور دوم(پسران هرمز دوم 
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اهنده شد و تا اين زمان در دولت روم پن بەشام رفته بەودی از زندان گريختهز   بەاو. زندانی شد
هبانۀ  بەقيصر. قيصر ژوليان او را برانگيخت تا مدعی ختت و تاج ايران شود. زيست  میاَنتاِکَيە

هرمز در ايران هوادارانی داشته باشد  کە  با اين اميدآمادۀ گسيل لشکر بەايران شد محايت از او
بازگيری زمينهای  کە های دولت روم سلطنت بنشاند و خواسته بەاو را کە  بتوانددولِت رومو 

برای  کە ئی کننده گرم با پيام پشت کە اقدام ديگر قيصر آن بود. آزادشده بود را بر او حتميل کند
 برضد شاه )مسيحيان (شوراندن هوادارانش بەآترداِت خملوعِ ارمنستان فرستاد او را حتريک

 در غياب دولت رومارمنستان برود، و  بەارمنستان کرد تا اوضاع ارمنستان آشفته شود و شاپور
  . رودان لشکرکشی کند ميان بەشاپور

اش   کشت و بيوه دريک شورشخواِه ارمنستان را توصيه عمل کرد، شاِه ايران بەآتردات
   ).م۳۶۳سال (ازدواج خودش درآورد و برختت سلطنت ارمنستان نشست  بەرا

کننده از فرات گير غافلريع و  نيز با مهۀ ارتش روم در يک حرکت بسيار سامپراتور
 يک افسر پارتی اينها را در شرق فرات متوقف یِده  بەفرمانايرانيان. ه قصد حران کردگذشت
 شاپور نيز با سپاهيان ايران. نتيجه نرسيد بە زدن ايرانيانواپس برای امپراتورتالش . کردند

روميان شکست يافتند، معلوم نيست چند روز ادامه داشته است  کە در نربدی. حران رفتبە
  . کشنت رفت بەیمهراه هزاران تن از سپاهيان روم بە متجاوزامپراتورِ

 نام ژووِيان بقايای سپاهيان رومی را برداشته بەبار افسری پس از اين شکسِت خفت
ناميد از شاپور تقاضای  اکنون خودش را امپراتور روم می کە او. نشينی کرد غرب فرات عقببە

درنگ ميان او و شاپور منعقد شد، دولت  بی کە لح کرد، و طی قرارداد صلحیمذاکره برای ص
از دخالت در ارمنستان و  کە ايران، تعهد سپرد بەروم ضمن پذيرش پرداخت غرامت جنگی

 در اين نيز،. آيد نهسرزمينهای ايرانی بر بەگاه درصدد جتاوز گرجستان خودداری ورزد و هيچ
ت ايران خبواهد آتردات را از سلطنت ارمنستان برکنار کند اگر دول کە  تصريح شدعهدنامه

  . باره باز مباند دولت روم دخالت نورزد و دست ايران در اين
از نظر سنتی جزو  کە حاکميت ايران بر مهۀ مناطقی بە دولت روم۳۶۳ در سال گونه، اين

و توسط شاپور از ) انجزيرۀ فرات، آميدا، ارمنستان، گرجست(ايران يا منطقۀ نفوذ ايران بودند 
 بر کرانۀيە ک کرد، و سيادت ايران بر بندر التاشغال روميان بيرون کشيده شده بودند اعتراف

که (ساليانه مبلغی  کە  دولت روم تقبل کردنيز،. مسيت شناخته شدر   بەشرقی دريای سياه نيز
ايران  بەفقازعنوان مساعدت در هزينۀ نگهداری دربند ق بە)در قرارداد تعيين شدمقدارش 
يکی در ۔سوی شرقی و غربی کوههای قفقاز  اين دربند در گذرگاههای کوهستانی دو. بپردازد
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 توسط دولت ايران ساخته شده بود تا از خزش ۔کنارۀ غربی دريای خزر و ديگری در گرجستان
سو و  از يک) مشال رود ارس در جنوب قفقاز(درون سرزمين االن  بەترکاِن ماورای قفقاز

 کە دو پادگان در کنار اين دو دربند داير بود. منستان و اناتولی از سوی ديگر جلوگيری کندار
 از حضور عنصر  اين زمانتا. پرداخت اش را دولت ايران می سربازانش ايرانی بودند و هزينه

ترک در جنوب کوههای قفقاز خربی نيست و مهۀ اقوام جنوب کوههای قفقاز آريايی و 
 شاه دارند و زمان تبار در اين ی ايرانیاالنيها). ها در شرق ها در غرب و االنی گرجی(اند  بومی

از خاندان شاهان  کە تبارِ تابع شاه ارمنستان دارند ها شاه ايرانی شاه است، و گرجی لقبش االن
   .؛ يعنی گرجستان از نظر اداری تابع ارمنستان استپارتیِ ارمنستان است

 را طربی و کشی متجاوزانۀ دومِ روميان بەمرزهای ايرانلشکرروايت ايرانی از اين 
 شاپور دوم در راه عزت ميهن گذشتگیِ خرب از هتور و از جان کە اند نگار آورده مورخان عربی

   :آورم دهد؛ و من از فارسنامۀ ابن بلخی می می
قسطنطين ساخته بود خراب کرد، و  کە دين ترسايی باطل کرد وکليساهايی… لُليانوس

او پيوستند، و خروج کرد بر قصِد  بەاندازه از شاپور رميده بودند خاليقی بی کە بعر
سرحِد واليت شد و از  بەمشغول گشت و با لشکری جهت دل و شاپور ازاين. پارسيانواليت 

  بەو جاسوسان را باز. وار رفت تا شکلِ کار و لشکر ببيند آجنا با سواری چند جمهول
اتفاق را جاسوسی . نت جائی توقف کرد تا جاسوسان بازرسندئی فرستاد و خويش هرگوشه

 کە مشا منايم، بەمرا مکشيد تا شاپور را«: را ازآِن او بگرفتند؛ و جاسوس از بيمِ جان گفت
ی بود نام او ساالر سپهلليانوس را  کە اند گفته»… اين نزديکی است بەاو با عددی اندک
جاسوس نشان داده بود، و شاپور  کە ه فرستادآن جايگا بە کسساالر سپهيوسانوس، و اين 

   …را خرب داد تا بگريخت
اندازه  هم رسيدند و لشکر لليانوس سخت بسيار و بی بەو در آن دو سه روز هردو لشکر

کوشيدند تا شاپور را هزيمت کردند، و  در دل داشتند نيک کە ئی و عرب از کينه. بود
هری ازآِن شاپور بستد از سواِد عراق و لليانوس ش. خلقی را ازآِن او عرب بکشت

و بسيار خزاين و ماهلا ازآِن شاپور . معروف است» مدينۀ شاپور« بە  و۔تيسپون نام۔
 مملکت آمد و لشکرهای جهان بر وی مجع شدند، )باز بەمياِن (و شاپور واميانۀ. برداشت

 و خود بازگشت واما ا.  مصافی رَودکە آن و رجعت کرد و تيسپون از لليانوس بازسَتد بی
. کردند تا صلحی ببندند و پْس رسوالنْ ميان شاپور و لليانوس آمدشد می. پارس نشستبە

ناگاه چوبۀ تير بر سينۀ او آمد و . شنيد و لليانوس در خيمه نشسته بود و سخنِ رسوالن می
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 انداخت و لليانوس در حال جان سپرد و هزيمت در آن )چەکسی(ه  کە ککس ندانست
او را ازحالِ  کە  را، يوسانوس نام،ساالر سپهو شاپور معتمدان را فرستاد و آن . ادلشکر افت

شاه  کە اگر با او بيعت کنيد کە لشکرِ روم داد بەجاسوس خرب داده بود هديه فرستاد و پيغام
هم اليت خويش رويد، وگرنه يک کودک را وِ بەسالمت وامشا باشد من قصِد مشا نکنم تا

 بيعت کردند با يوسانوس، و شاپور او را ُمَسلَّم داشت، بعد مال و خزانه مهگان. امان ندهم
و عرب در جهان .  بسيار بر روميان هناد)باجِ مقررشدۀ (و اسبابِ لليانوس بسَتد و مواضعۀ

گشت با او قرار  و چون يوسانوس بازمی. از ايشان يافتند بکشتند کە آواره شدند، و چندان
عوضِ  بەو نصيبين. در واليت شاپور کرده بودند غرامت کشيد کە ئی هر خرابی کە داد

سالمت باز روم رسيد، و مثرۀ آن  بەشاپور سپرد و بەخراب کرده بودند کە تيسپون
   ١.با شاپور کرده بود بيافت کە مردی جوان

  ارمنستاناز آترداِت کە ه بود تعهد سپرد در پيماِن صلحِ ايران و رومدولت روم کە گفتيم  
 ايران بردند و بە آتردات را بازداشت کردهفرمود تاشاپور دوم پس از آن . ت نکندمحاي

و ۔زن بسيار دليری بود  کە اما زنش. ندان افکنده شد، و گويا در زندان خودکشی کردز بە
 در دژی موضع ۔توسط مهين آتردات کشته شده بود کە زِن شاه قبلی ارمنستان بود کە گفتيم
 تسليم شد و بەاو نيز سراجنام جمبور. ياريش بشتابند بەشايد روميان کە اين اميد بەگرفت

   .ايران فرستاده شدبە
در امور ارمنستان دخالت نکند، چند سال  کە دولت روم تعهد سپرده بودکە   آنرغم به

 در جنوب الًاحتما(يی در شرق کشور   مقابله با يک شورش منطقهدرگيرشاپور  کە بعد
شدگان را برضد  ارمنستان فرستاد و مسيحی بەد امپراتور والنس گروهی رابو) افغانستان کنونی

.  را برختت سلطنت ارمنستان نشانداند۔  ۔که نامش را پاپ نوشتهايران شوراند و پسر آتردات
 يک کشيشِ ديگرباره.  را برکنار کردپاپارمنستان فرستاد و  بەودی شاپور نيروئیز  بەولی

  بەامپراتور برايش فرستاده بود کە سپاهيانی با ياریِ ۔ینامش نرس۔ ارمنی نومسيحیِ
 و هواداران ايران را در ارمنستان ، ارمنستان فتوای جهاد ضد ايرانی دادشدگاِن مسيحی

سابقه در ارمنستان برقرار   بیهراسیزنده پوست از سرشان بيرون کشيد و  بازداشت کرده زنده
بودند هبترين پاپ در دربار  کە جاسوسان ايران. ندسلطنت برگردا بە راپسر آَتردات  پاپکرده

پس از . راه را در نابودگری اين نرسی ديدند، و پاپ را از نرسی بدبين کردند تا نرسی را کشت
ياست افسری از نوادگاِن سورِن قهرماِن معروف دوران ر  بەآن دربار ايران يک هيأت سفارتی
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شورش ارمنستان را  کە ده از دولت روم تقاضا کرددربار روم فرستا بەپارت را با تشرهای شديد
 امپراتور فرونشست، پاپ از فرماِن بەدنبال آن، جهاد ضد ايرانی مسيحيان بە.فرونشاَند

   .نشانده شدندسلطنت  بەجای او بەسالش پسراِن کمسلطنت ارمنستان برکنار شد، ولی دوتا از 
 شاهنشاه با ِسَمِت مرزبانی رمانف بەتقاضاهای ايران برآورده نشده بود سورنکە  چون

شاه  کە  شاپور تصميم گرفته بود شاهنشاهاينک). م۳۷۹سال  (گسيل شدارمنستان بەارمنستان 
های روميان در آن  توطئه بە کند تا برای مهيشهمنصوبارمنستان را از ميان افسران ايرانی 

   .داده باشدکشور خامته 
*  *  *  

 بود،  دستگاِه فقاهتی و ارتشینفوِذ پرورد عناصر ذی از روز تولدش دست کە شاپور دوم
دست مهۀ اين عناصر را از  کە در سنين جوانيش چنان شايستگی و تدبيری از خود نشان داد

جای مغان درسياست ممانعت منود، و  ی در امر دربار کوتاه کرد، و از دخالت بیگير تصميم
او مهچون . رَدَشير بابکان و شاپور اول استش اَنياگانئی برای  جانشينِ شايسته کە نشان داد

او درعين حال ُخلق و خوئی شبيه اسالف . دوست و آبادگر بود اسالفش شاهنشاهی ايران
 مهۀ قومها بزرگش کوروش و داريوش و اَرَدَشير بابکان و شاپور اول داشت و از آزاديهای دينیِ

از پيش  سوی شکوفايیِ بيش بەدر سلطنت او اقتصاد کشور.  در کشور محايت کردو مردمان
  بەجود آمده بودو   بەاوميان بزرگان کشور از زمان کودکی  کە یگير تصميموحدت . رفت

سن رشد  بە داخلی خامته داده بود، و چون شاپوراختالفاِتی سياسی و مذهبی و نابەسامان
 کشاورزی و رسيد تدبير و کاردانی او بيش از پيش بر ثبات سياسی و برقراری امنيت و رونق

سالۀ او با دولت روم در  پيمان صلح سی. صنايع و بازرگانی و رشد اقتصادی کشور افزود
عنوان مرکز ترانزيت  بەکشور را رونق خبشيد و ايران های آينده مبادالت بازرگانی دو دهه

 اقتصادی کشور در شکوفايیِ کە دست آورد بەکاالهای شرق و غربِ جهان درآمدهای انبوهی
  . ئی ايفا منود مدهسهم ع

ايران در سلطنت شاپور دوم دوران نوينی از مهزيستی دينی و مذهبی، رشد کشاورزی و 
صنايع و بازرگانی، و رفاه و سعادت و رضايت مهگانی مردم کشور از دولت را پيمود و در راه 

پيش  بەبيشتر متدنی و توسعۀ اقتصادی و درعين حال در راه وحدت ملی هرچە شکوفايی
 کە تقويت نيروی دفاعی ايران کمک کرد مهين وحدت ملی بود بەدر اين دورانچە   آن.ترف

راج، و سپس کشورداری ُمَدّبرانۀ   و مؤبد ارَدویآَترپاد ِمهرِاسَپندبراثر تدابير شايستۀ مؤبد 
  .لذا شاپور دوم نيز از شاهنشاهاِن بزرِگ تاريخ ايران است .شاپور دوم حتقق يافته بود



 

   )گور هبرام(پنجم  هبرامو وليزدگردا

پس از درگذشِت هر شاهی سران کشوری و لشکری و مغان تشکيل جلسه  کە ديديم
مؤبد و مغاِن مهفکرش در تعيين جانشينِ  مؤبدان. کردند دادند و شاه بعدی را منصوب می می

 ر مزايائی همپسنديدند، ه را اينها منی هرکە .شاِه برکنارشده يا درگذشته سخنِ اّول را می زدند
مورد محايت سپهبدان بسيار  کە شاه شود مگر کە توانست برای شاه شدن داشت منیکە 

مؤبد حتميل کرده او را با خودشان  بتوانند ارادۀ خودشان را بر مؤبدان کە نيرومندی باشد
 نظر مؤبدان کە کوشند  سپهبدان میالًچنين امکانی البته از نوادر بود؛ و معمو. مهنوا سازند

   .مؤبد را تأمين کنند تا مهواره مورد محايت او باشند
 نبود؛ زيرا از ۔شناسيم ما می کە مفهومی به ۔شاه در نظام شاهنشاهی ساسانی ديکتاتور 

توسط مؤبدان و سپهبدان و  بەترين مقامات دينی و کشوری و لشکری، و پيشنهاد عالی بەسوئی
 کە از سوی ديگر قدرتش را ساز و کارهائیشد، و  با توافق شهرداران و بزرگان منصوب می

از . کرد حمدود می) يعنی قدرِت مؤبدان، سپهبدان، اشراف(اَرَدَشير بابکان ايجاد کرده بود 
شخص شاهنشاه کسی از  کە شود و سنتهای بازمانده از دوران ساسانی معلوم می» نامۀ تنسر«

 ويژگيهایشامل  کە نوشت ی میوصيتکە  کرد بل یجانشينیِ خودش منصوب من بەفرزندانش را
  يا برادرانشود داشته باشد، نام يکی از پسرانبايست در جانشين او وج می کە مشخصی بود

  را در سه نسخهنامه وصيتآورد و  نامه می نظرش دارای شرايط مورد نظر بود را در وصيتکە بە
. سپرد می) دار فرمان زرگب(و مهيست دبير ) ايران سپاهبد(ساالر  تاران مؤبدان مؤبد و ارتشبە

دادند وصيت را  تشکيل می کە ئی رفت اين سه در جلسۀ حمرمانه او از جهان می کە روزی
در گاه   آنجانشين او شود؛ کە کردند سر يکی از پسران يا برادراِن شاه توافق می گشودند و بر می

شد شاه  شکيل میبا شرکت سران کشوری و لشکری و مؤبدان ت کە مرحلۀ بعد در جلسۀ ديگری
گذاری  تاالر ويژۀ تاج بەئی توسط بزرگان گرديد، ختت و تاج با ترتيب ويژه جديد معرفی می

مؤبد تاج بر سرش  شد و مؤبدان شد، شاه جديد با تشريفاتی بر ختت نشانده می آورده می
 ترين بلندپايهتا از  توسط سه بە، سلطنتگونه اين. کردند هناد و حاضران با او بيعت می می

شاه  بە بزرگان کشور، شهرياران ومقامات دينی و کشوری و لشکری، و با حضور و رضايِت
 ايران از شاه مردمِعنوان منايندۀ کل  بەدر اين جلسه، مؤبدان مؤبد. شد جديد تفويض می
نيکی و  بە بزرْگ با رعيتنياگانبر طبق تعاليم دين زرتشت و سنت  کە گرفت جديد پيمان می
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بانگ بلند پيمان  بەکردار باشد؛ و او نيز رفتار و نيک انديش و نيک ر کند، و نيکعدالت رفتا
. کار خواهد بست بەمردم کردن خبت خوشمهۀ توانش را در راه اجرای عدالت و  کە داد می

گيرِ کشور از   تصميم و ديگر بزرگاِندار فرمان سپاهبد و بزرگ مؤبد و ايران مؤبدان کە هرگاه هم
  . شد برکناری او داده می بەئی رأی شدند، باز در جلسۀ حمرمانه  شاه ناراضی میهایِکرد عمل

نوبۀ خود منايندگان  بەکه۔ دينی و کشوری و لشکری نيرومنِدارادۀ مقامات کە   آنمنظور
   .سلطنت نشسنت يک شاه يا برکناری او نقش اساسی داشت بە در۔عالیِ مردم کشور بودند

 مغان و سپهبداِنبرخی از مؤبِد برخوردار از محايت  بدان کە مؤدر مواردی ممکن بود
لذا، در . را دربارۀ مؤبد کرتير ديديم نيرومند بر شاه و تصميماِت دربار اثرگذار باشد؛ و اين

يافت دولت  متامِ دوران ساسانی هرگاه دخالت فقيهان در امور دربار و کشور افزايش می
دست  بە فقيهان رامهارِ کە اِه نيرومندی سرِ کار بودشد، و هرگاه ش تضعيف و کشور پريشان می

در زمان شاپور دوم، شهامت و قاطعيِت اين شاهنشاِه . شد گرفت کشور وارد آرامش می می
فقيهان جمبور . جا داشته باشند فقيهان در امور کشور دخالت نابه کە پرقدرت اجازه نداده بود

درپی و دوران  دوران او دوران پيروزيهای پیکە  تسليم ارادۀ او باشند؛ لذا ديديم کە بودند
 اتفاق افتاد، فقيهان فرصت ۳۸۰در سال  کە ولی با درگذشت او. ثبات و آرامش کشور بود

سوی  بەداری کنند و دربار را بازيچۀ خويش سازند و دولت را بار ديگر ازسرِ نو ميدان کە يافتند
   .سوی پريشانی برانند بەضعف، و کشور را

    پس از شاپور دوممدتِ سياسی  کوتاهآشفتگیِ

کسی از پسراِن  کە پس از درگذشِت شاپور دوْم خبشی از اقتدارگراياِن کشور ميل نداشتند
 ؛ لذا يکی از نزديکان شاپوررا دنبال کند او  مشتهای آهنينِاو جانشينش شود و مهان سياسِت

 گويا برادرخواندۀ شاپور اين مرد.  شدسلطنت نشانده بەاَردَشَير دومبا لقب را نام اَرَدَشير بە
 در زمان شاپور دوم او. دوم بوده، زيرا در شاهنامه از او با صفِت برادرِ شاپور ياد شده است

 سبب تعصب ضدايرانی بە و،بود) اکنون در شرق سوريه(رودان  شهريار آديابن در مشال ميان
 کە بايد با مردمی کە ده بود، آموخته بودوميان دير  بەشان رودان و عالقه در نومسيحياِن ميانکە 
  در حوزۀ حاکميتشاو پيشتر. خشونت رفتار کرد بەومياِن دمشن ايران عالقه نشان دهندر بە

 را گرا  تعصب مغاِناجنام داده بود و اقداماتی در سرکوب نومسيحيان و تقويت آئين َمزداَيسَنە
   .داده بودند» دشير نيکوکارار« تا جائی کە بەاو لقب  خرسند ساخته بودشاز خود

 ئی برای کشور فاجعه کە توانست  اين شاِه جديد می ضِد نومسيحيان درسياستهای دينیِ
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خبشهائی از مجعيتشان را مجاعاِت نومسيحی تشکيل  کە بار آورد و گرجستان و ارمنستان رابە
مسيحيت ) چۀ وانغربِ دريا جنوب(در ارمنستاِن کهين  کە يژهو   بەشورش بکشاند؛ بەدادند می
بسياری از سپهبداِن کشور کە   چون.صورت گسترده شايع شده بود بەميان مجاعات روستايی در

 او ،کردند مغان از او می کە غمِ محايتیر  بەهای کشورداریِ اَرَدَشير دوم خرسند نبودند، از شيوه
د، و شاپور پسر ديری بر اريکۀ قدرت مباند؛ و در سومين سال سلطنتش برکنار ش کە نتوانست
   .سلطنت رسيد بەشاپور دوم
شکار شير  بەشاهان ساسانی گاه.  کشته شدگاهخنچير در ۳۸۸ نيز در سال شاپور سوماين 

 کە معلوم نيست. زمينه برای ما مانده است رفتند، و داستاهنای بسياری در اين و پلنگ می
   !کشته شد) شير يا پلنگ(ال گاه ترور شد يا در شکارِ درندگان تيزچنگخنچيرشاپور سوم در 

و سپس تا آن اواخر ) شاه کرمان(چندی شاه کرمان  کە پس از شاپور سوم برادرش هبرام
  . نشانده شدسلطنت  بەهبرامِ چهارمبا لقب بود، ) شاه کوشان(شاه کوشان 
 و  سپهبدان اقتدارگرا و متعصب و نيزسبب بازيهای سياسی فقيهاِن کە بەييهاجابەجااين 

ی نابەسامان کشور را وارد دورانی از برد  و ثباِت دولت را از ميان میگرفت  اجنام میهاشانرقابت
شدۀ  خواهاِن مسيحی قدرت. مشکل ارمنستان در زمان هبرام چهارم از سر گرفته شد. کرد

 کە اه افکندندر  بەخواهانه حتريک روميانْ شورش جدايی بە در شرق اناتولیارمنستاِن کهين
تشکيل  بەهبانۀ محايت از مهدينانش، و سراجنام بەمداخلۀ قيصر در امر ارمنستانە بنتيجۀ آن

قرارداد تقسيم ارمنستان در ميان ايران  محايت روميان و کهين بەسلطنت مسيحی در ارمنستان
يکی شرقی  کە  دو ارمنستان بر روی نقشۀ جغرافيای جهان پديد آمد اين زماناز. و روم اجناميد
خبش کوچکی از ارمنستان بود از  کە اين دومی.  و ديگری غربی و تابع روم بودو تابع ايران،

باعث آميزِ کشيشانْ  های تعصب و فتنه مسيحدين . پس برای مهيشه تابع دولت روم ماند اين
گيری   بزرگ و باستانی شده بود؛ ولی عامل اصلیِ اوجقومجتزيۀ ارمنستان و نفاق در ميان اين 

 مهارش را بارِ ديگر فقيهان کە  تدبير و درايت در دربارِ ايران بوددِنمشکل ارمنستان نبو
   .دست گرفته بودندبە

 کە شد سرزمين اصلی ارمنستان مهچنان تا پايان دوران ساسانی توسط شاهانی اداره می
 مردی از  اين زماندر.  و لقبِ مرزباِن ارمنستان را داشتندشدند  میفرستادهاز پايتخت ايران 

  برکنار شد و هبرام۳۹۲او در سال .  شاه ارمنستان بودوَرزَداتخسرو نام  بەن ساسانیخاندا
 خسرو، و  شاپور درگذشت هبرامولی بەزودی.  جايش را گرفت۔برادر هبرام چهارم۔شاپور 

   ).۴۱۴سال (سلطنت ارمنستان برگردانده شد بەورزدات 
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   يزدگرد اول

گاه کشته شد، خنچير در ۳۹۹ در سال يده بود بەپادشاهی رس۳۸۸ کە در سال هبرام چهارم
اگر اين کشته شدهنا در خنچيرگاهها را کودتای . سلطنت رسيد بەو پس از او پسرش يزدگرد

و اگر اين نظرمان درست باشد اين سومين . جا نرفته باشيم سر و صدا بپنداريم شايد بی بی
ای درستی دربارۀ اين دوران متأسفانه گزارشهای سنتی خربه. کودتا در خالل چند سال است

  . اند برای ما برجا ننهاده
سبب سياست  بە. بوددوست  و صلحانديش و باتدبير يزدگرد اول پادشاهی دوراين 

در زمان او دربارهای ايران و روم .  او روابط صميمانه با دربار روم برقرار شددوستیِ صلح
عهِد  ولی کە ی قيمومت پسرش وصيتدر» اَرکاديوس«قيصر  کە هم نزديک شدند بەچندان

  . شاهنشاه ايران سپرد بەخويش کرده بود را
او در تعقيب . نگريست چشم فرزندان خودش می بە کشورمهۀ مجاعات دينیِ بەيزدگرد

دختر حاخام بزرگ يهوداِن ) شوش دخِت شهرِ: معنايش (دخت شوشينسياست تسامح دينی، 
 مسيحيان و پيرواِن مهچون يهودان ايران نيز، .نی گرفتز   بەرا) أس جالوتر   بەملقب(ايران 

   .گونه آزادی برخوردار بودند ادياِن ديگر، در زمان او از مهه
دين خودشان را بيش از پيش در  کە کشيشان امکان داد بەسياست تسامح دينی يزدگرد

فعاليتهای آهنا از راه .  گسترش دهند در عراق و خوزستانميان مجاعات آرامی و خوزی
 معجزات و های افسانهدين ايرانی، و پراکندن  بەانگيزی و ايجاد کينه نسبت يک و فتنهحتر

معجزات و کراماتی بود  بازگويی داستاهنای ديدِن بعالوهيی،  کراماِت مسيح و کشيشاِن افسانه
ديده بودند تا بر  تصميم گرفته بودند کە مسيحی شوند» جای جهان فالن«در کە کسانی کە 
هائی نقش بسيار مهمی در کشاندن  چنين افسانه ١.مسيحی شدن افزوده گرددتصميمشان بە

                                                 
کند، و کشيشی بەاو  ه اششهر بيمار بود و هيچ پزشکی نتوانسته بود کە معاجل مثالً، يکی در فالن. 1

ە مسيحی شد چنان هببود يافت کە هيچ اثری از گفت کە بەمسيح ايمان بياور تا شفا يابی، و مهين ک
شهر دخترش کور بود، و بەتوصيۀ يک کشيشی تصميم  يکی در فالن. شد بيماری در او ديده منی

گرفت کە مسيحی شود، و در مهان حلظه کە ايمان آورده مسيحی شد ديد کە دخترش بينا شده 
ن مسيحيان مانده است و هنوز هم برای  کە تا کنون در مياو بسياری داستاهنای مشابه ديگر… است

کە از راه مسيحياِن عربستان وارِد داستاهنای افسانۀ اصحاب کهف . شود عوامِ مسيحی خوانده می
مسيحی شود مورد  هرکە دهد ها است کە نشان می نيز يکی از مهين افسانهدينی ما نيز شده است 

در جهان خنواهد توانست کە گزندی بەاو کس  کند و هيچ محايت خدا است و خدا از او مواظبت می
 .برساند
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رودان و خوزستان و ارمنستان و سرزمينهای  گرا در ميان باور و توهم دل و خرافه روستائياِن ساده
  . شرقیِ اناتولی بەمسيحيت داشت

  ايرانی و ازمجله بەادياِن غيرِ دربار ايران در زمان يزدگرد اول هنادِن و احترامدادن آزادی
 با اجازۀ م اجنمن بزرگ کشيشان خاورميانه۴۱۰در سال  کە رودان چندان بود  مياننومسيحياِن
  از اتباع دولت روم و يک کشيش بابلیماروتانام  بەياست يک کشيش ُسريانیر  بەشاهنشاه و

ز کشيشان  بزرگی اگروِه تشکيل شد، و ۔پايتخِت غربی ايران۔ در شهر تيسپون اسحاقنام بە
جلسۀ .  و مصر و اناتولی و اروپای شرقی درآن شرکت کردندرودان ميانشام و خوزستان و 

جاِن شاهنشاه ايران و دوام سلطنتش آغاز شد، و موضوع جلسه انتخاب  بەکشيشان با دعا
رؤسای امور دينی و سرپرستان کليساها در عراق و خوزستان و شام و ديگر مناطق خاورميانه 

تصويب رسيد توسط فرماِن يزدگرد  بەدر اين اجنمن برای کليساهای ايران کە يماتیتصم. بود
کشيشان  کە  فرمودمهرشاپوربْد   و ارگخسرو يزدگرد دار فرمان بزرگ بە يزدگرد نيز،.تنفيذ شد

دو از جانب  در دربار تشکيل شد اين کە  بزرگدر يک مهمانیِ. دربار دعوت کنند بەرا
 عقيده و دين برای کليۀ مسيحيان در ايرن تأمين آزادیِ کە الغ کردندکشيشان اب بەشاهنشاه

جانب   ازنيز،. است، و هيچ ممانعتی برای تبليغِ دين و ساخنت کليسا در ايران وجود ندارد
کشيشاِن تابع دولت ايران بايد طبق اوامر و نظرات ماروتا و  کە  شدهخواندهشاهنشاه فرمانی 

دومين اجنمن مشابه .  کيفر خواهد ديدسختا آهنا خمالفت ورزد ب هرکە اسحاق عمل کنند، و
   ١.سال بعد و در پايان عمر يزدگرد تشکيل شد نيز ده

رهربان متعصب  کە  بودچنداننومسيحيان  بەالطاف و بزرگواری يزدگرد اول نسبت
د و غسل تعميد داده شو کە  مسيحی است و فقط مانده استااو باطًن کە پنداشتند مسيحيان می

مسيحی «آهنا  کە اين َتَوهُّم از آجنا در اين مؤمنين پديد آمده بود. دين مسيح درآيدا بەرًمس
هرکس نيکوکار  کە کردند پنداشتند، و گمان می را معادل يکديگر می» نيک بودن«و » بودن

 و چون يزدگرد را نيکوکار و ٢. بد استا مسيحی است و هرکس مسيحی نباشد حتًماباشد حتًم
                                                 

  .، بەنقل از البور۳۷۰۔ ۳۶۹کريستنسن، : بنگر. 1
مشردند و  میرا ذاًتا بد و شر ) لمانغيرمس(» کافر«، و داشتند و دارند نيز مهين نظر را مسلمانان. 2

 از راه دالنه ساده اين باورِ.  حتی اگر شخصيتی مهچون گاندی و لوترکينگ و ماندال باشدمشارند می
ادبيات دينی عرب وارد ادبيات ايرانی نيز شده است؛ حتی سعدی شيرازی نيز اين باور را در 

ای کريمی کە از : مثالً (و مزداَيسن و مسيحی را دمشناِن خدا مشرده استهايش بازتاب داده  سروده
.)  کە با دمشنان نظر داریدوستان را کجا کنی حمروم، تو/ خور داری خزانۀ غيب، گرب و ترسا وظيفه

من گرب « شبيه آميز بەپيرواِن ادياِن ديگر  اهانت صدها عبارِتما ايرانياِن مسلماندر کتاهبای ادبی 
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 چەگونه او خمفيانه مسيحی شده است وگرنه کە پنداشتند ديدند نزد خود می دوست می انانس
دين «آهنا تنها  کە مسيحيان در کشورش آزادی داشته باشند و دينی کە ممکن است اجازه دهد

   .آزادی تبليغ کنند بەمشردند را می» خدايی
رودان و خوزستان  در ميانولی تبليغ برای دين توسط کشيشاِن برخوردار از آزادی کامل 

. ايران و ايرانی اهانت منايند و فساد ايجاد کنند بەمورد سوء استفادۀ آهنا قرار گرفت تا
برای خودشان ) تيسپون(حتی در پايتخِت غربی کشور  کە آهنا اجازه داده بود بەشاهنشاه ايران

دينی  را مرکز کفر و بی کليسا بسازند؛ ولی آهنا چشم ديد آذرگاههای ايرانی را نداشتند و آن
شدۀ بابل و ديگر  آنان مجاعات مسيحی. پنداشتند و خواهان اهندام آذرگاهها بودند می

های دينی برپا   عراق ستيزه کوچِکشهرهای عراق را برآغاليدند و در برخی از شهرهای
 زداَيسنانْبزرِگ ضِد َمحتريک آهنا در يک شورش  بەتبارِ عراقی عوامِ آرامی کە کردند، تا جائی

کە   آنجای بەحال، يزدگرد اول با اين. آذرگاِه يکی از روستاهای کنار تيسپون را خاموش کردند
اين اوضاع  بەآميز برای سرکوب مسيحيان بزند، با روشهای مدبرانه اقدامات خشونت بەدست

يک تبار بەحتريک  يحیِ خوزیاندکی پيش از اين واقعه مجاعات برانگيختۀ نومس. پايان داد
در شهر هرمزاَرَدَشير خوزستان در نزديکی کليسای نوساز مسيحياِن  کە آذرگاهی رای کشيش
 و گير دستتبار واقع شده بود خاموش کرده بودند؛ عاملين اين توهين بزرگ دينی  خوزی

 جمازات اين افراد فرماِنکە   آنجای بەشاهنشاه. جرمشان اعتراف کردند بەحماکمه شدند، و
 تعمير کنند؛ ولی رهرب اين ديگربارهآذرگاه را  کە  را بدهد از آهنا خواستزگر و جتاومتعصب
قصد برهم زدن نظم عمومی و  بەاهتام شوراندن مردم بەتبار بود يک کشيش خوزی کە شورش

دين ايرانی کرد،  بەاو در دادگاه اهانتهائی غيرقابل حتمل. اهندام ممتلکاِت ملی حماکمه شد

                                                                                                                               
 يا يهودی است و مزداَيسندهد کسی کە   کە نشان میديدتوان  می…» من يهود باشم«و …» باشم

در منطق الطير عطار ترسايان در داستان شيخ صنعان . مسلمان نيست بدترين مردم جهان است
چنين بينشی از راه ادبيات عرب وارد فرهنگ ايرانی شده . اند پليدترين مردم جهان) مسيحيان(

اهل های توضيح املسائل جمتهدان  حتی امروز در رساله. بوده و برای مهيشه و تا امروز مانده است
شود، کە معنايش آن است کە مثالً   در ايران فتوای جنس بودن انسان غير مسلمان نوشته میتشيع

مسلماِن  هرکە کە چون.  است و ذاًتا پليد سگ و خوکمهچون يا يهودی يا مسيحی يا هندو َمزداَيسن
 نيست جنس است اگر مسلمان شيعه خبواهد با يک غير مسلمان است ازدواج کند اين غير اهل تشيع

 چنين .با او ازدواج کند» مسلماِن پاک «مسلمان بايد مسلمان و شيعه شود تا پاک گردد آنگاه اين
اند و ۔متأسفانه۔  باورهائی کە با ذات و فرهنِگ ايرانی بيگانه بوده را عرهبا بەدروِن ايرانيان آورده

 . در مياِن ما ماندگار شده است
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 پس از آن، يزدگرد با ١. صادرکرداو را شد، و يزدگرد حکم اعدامِ يزدگرد گزارش بەموضوع
   .جويی کند رودان دل از مسيحيان خوزستان و ميان کە اقداماتی کوشيد

 برای گسترش دينشان رودان ميانتالشهای پرشورِ مجاعات نومسيحی در ارمنستان و 
مانع فعاليتهای  کە خواست ولی يزدگرد منی. سبب نارضايتی فقيهان ايران از يزدگرد اول شد

 کاریِ تسامح و گذشت. کدام از مجاعات درون کشور گردد و رعيت را ناخشنود سازد دينی هيچ
در جهت هببود اوضاع رعايا اجنام  کە  او نيزاقدامات اصالحیِ. خشم آورد بەاو مغاِن کشور را

   .انگيختخمالفِت پنهانی با او بر بەگرفت خوشايند اشراف نبود و اينها را می
تصوير  بەپرور اند از او يک شاه رعيت دربارۀ يزدگرد اول برمشرده کە جمموعۀ اوصافی

چە کە در کتاب   بر اساس آنطربی. کرد اقداماتش امتيازاِت اشراف را تضعيف می کە کشد می
مهه هوشياری و  آن کە  آن بوديزدگردازمجله عيوب  کە نوشته نامۀ ايرانی آمده بوده است خدای

شدت عمل رفتار  بەبرد و با بزرگان کار منی بەداشت در راه درست کە دبير و علم و درايتیت
گرفت، و گناهان کوچک را کيفرهای نامتناسب  ترين اشتباهات را بر آهنا می کرد و کوچک می

ان کشور گر حکومتيزدگرد بر روی کارها و رفتار  کە  اين گفته دليل آن است٢.داد و بزرگ می
. شده است  میهاشانروي کرده و مانع زياده ی میگير سختيد داشته و با آهنا نظارت شد

 کە شده  عايد اقشار ضعيف کشور بوده و نوعی عدالت را موجب میشيوهترديد نتيجۀ اين  بی
   :نيز، طربی نوشته است. باب طبع اقتدارگرايان نبوده است
 هم آمدند و از گرِد بەفزايد،ا او هر روز برجور و ستم می کە بزرگان کشور چون ديدند

درگاه پرورگار بلند کرده دعا  بەبر آهنا رفته بود شکوه کردند و دست استغاثه کە ستمهائی
   ٣.دهد شان زودتر از دست او جنات کە هرچە کردند

اسپ  کە شدشايع .  در دشت هيَرکانَِيە کشته شدخنچيرگاهی در ۴۲۰يزدگرد اول در سال   
اش زد و او را کشت و  سينه  لگدی برا رسيد و در آغاز رام او شد و غفلًتسرکشی از جای جمهولی

 در اثر لطف آمد پيشاين  کە گفتند) يعنی فقيهان و بزرگان(مردم «پس از آن . فرار هناد بەپا
   :نامۀ ابن بلخی داستان مرِگ او را چنين آورده است  مؤلف فارس٤.»ما بوده است بەخدا

 روز برِ کوشکی نشسته بود و اسپی نيکو از صحرا درآمد و زيرِيک  کە اّتفاق چنان بود
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نيکويی، و يزدگرد  بەکس نديده بود مانند آن هيچ کە کوشک او بايستاد و اسپی بود
و يزدگرد از . کس نُبرد کوشيدند تا او را بگيرند فرماِن هيچ کە و چندان. سخت خّرم گشت

ا ديد نزديک او آمد و بايستاد و يزدگرد اسپ چون او ر. حرص فرود آمد تا اسپ را بگيرد
پارُدنب  بەدسِت خويش آن اسپ را زين کرد، و چون بەاو را بگرفت و زين خواست و

و گفتند . ئی بر سينۀ او زد و او را بر جای بکشت و اسپ ناپديد شد رسيد آن اسپ جفته
سرِ جهانيان  از  راظلم او کە صورت اسپی گماشت بەخدای عّز َوَجل کە اين فرشته بود

   ١.برداشت

   )گور هبرام(هبرام پنجم 

هنگام  بەکدام از اينها هيچ. نامهای شاپور و هبرام و نرسی داشت بەپسر يزدگرد اول سه
شاپور شهريار ارمنستان و در ارمنستان بود؛ نرسی شهريار خراسان . مرگ پدر در پايتخت نبود
اند  منشأ آن عرهبا بوده کە روايتهائی.  بودفجن در  شهريارِ حيره وو در نيوشاپور بود؛ و هبرام

 سپرده شده بود تا نزد او پرورش ۔امير عرب حيره۔ ُمنِذر  ابنُنعمان بەهبرام از کودکی کە گويد
دنيا آمد، و  بەبنابر اين روايات، هبرام در هفتمين ساعت روز هرمزد از ماه فروردين. يابد

 شاهنشاه ايران خواهد شد، ولی پيش از آن هنگام در او در آينده کە يزدگرد گفتند بەاختربينان
منذر  بەزادنشدرنتيجه، هرمز او را پس از . سر خواهد برد بەزمين  از خاک ايرانبيرونزمينی 

 هرمز. شيوۀ دربار ايران پرورش دهند بەها و مربيانی را با او روانۀ حيره کرد تا او را سپرد و دايه
عرهبا اين کاخ را (برای هبرام ساختند » ُخَورَّناگ«نام  بەکاخی تا در حيره فرموداين منظور بە

   ).بعدها وارد کتاهبا شده است کە اش ساختند های بسياری درباره َخَورَنق ناميدند، و افسانه
  بەگان رازاد  کە شاه بودچنانرسم شاهان ساسانی  کە پيش از اين در جای خود گفتيم
فرستادند تا آن سرزمين را با خودخمتاری اداره کنند و از  کشورهای خودخمتار اطراِف ايران می

 کوشان دار فرمان از شاهپوران برخیکە  چنان؛ آموزندسنين نوجوانی راه و رسم کشورداری 
در شرق کشور در مهسايگی هندوستان بود و شامل پيشاور و قندهار و مشال  کە شدند می

کشورِ آذربايجان ( اَالن دار فرمان برخی؛ شاه بود  و لقبشان کوشانبلوچستان پاکستاِن کنونی بود
اکنون مشال ازبکستان و ( خوارزم دار فرمان برخیشاه بود؛  شدند و لقبشان اَالن می) کنونی

سراسر  کە شدند  کرمان میدار فرمان برخیشدند و خوارزمشاه لقب داشتند؛ و  می) ترکمنستان
شاه خوانده  شد، و کرمان را نيز شامل می) اکنون بلوچستان ايران و پاکستان(کران  َمک
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دربارۀ پرورده شدنش نزد عرهبا چە   آناين معنا بوده؛ و بەحضور هبرام در حيره.شدند می
   .َبَرد  و راه بەجائی منیاند افسانه است گفتهنعمان ابن منذر 

 کە از سياستهای يزدگرد اول ناخشنودی داشتند مايل نبودند کە مغان و بزرگان کشور
سلطنت  بە راخسرو نام داشت کە خويشاِن اولطنت در کسی از پسراِن او ادامه يابد؛ و يکی از س

 بەراه افتاد؛سوی پايتخت  بەشاپور پس از دريافت خرب مرگ پدرش از ارمنستان. نشاندند
اما پسر ديگرش . ليکن بزرگاِن هوادارِ خسرو وسائلی انگيختند و او را در راه از ميان برداشتند

سوی تيسپون حرکت  بەکمک سپاهيان پادگان حيره بەان ودار سپهمحايت خبشی از  بەامهبر
رودان،  دارِ ميان  استاناسپ يزدگشنرودان،   سپهبِد ميانبسطام هزارپتْ کە اند نوشته. کرد

 خسرو پناه رئيس ديوان ماليات، اسپ آذرپيْش گَشنداری ارتش،    رئيس خزانهگودرزْسپهبد 
يکی  و مشاری ديگر از بزرگان کشور اجنمن کردند و پيرک مهران ِت عمومی،وزير امور خدما

هبرام از حيره سپاه آراست و . سلطنت نشاندند بەنام خسرو را در تيسپون بە ساسانیاز بزرگان
بزرگان در ميان او و خسرو در آمد و شد . رودان شد و در کنار تيسپون لشکرگاه زد وارد ميان

   ١.هبرام واگذار شود بەسلطنت کە کرات مفصلی تصميم برآن شدافتادند و پس از مذا
   :نامه اين رخداد را با استفاده از تاريخ طربی چنين آورده است مؤلف پارس

ما بر «: کردند گفتند هوای خسرو می کە گوی برخاست، و قومی پس ميان ايشان گفت و
کردند  هوای هبرام می کە ديگران» چه عذر فسخ کنيم؟ بەپادشاهیِ او بيعت کرديم و

چون سخْن دراز . »صاحبِ حْق او است و داشنت و متابعِت او کردن الزم است«: گفتند
اين سلطنْت . گوی رود اين سبب ميان مشا گفت و کە بەبايد مرا منی«: کشيد، هبرام گفت

 تنيعنی نربد (هم رها کنيد تا بکوشيم  بەما را هردو. ميراِث من است و امروْز ديگری دارد
هبتر آيد و چيره شود سلطنْت آن کس را ُبَود، وگرنه تاج و زينِت  هرکە ؛)تن کنيمبە

از ميان آن دو شير بردارد پادشاهْی او را  هرکە  تانپادشاهی ميان دو شيرِ گرسنه ببايد هناد
 بەآن افتاد کە قرار. خسرو و َده چون وی طاقِت َنربِد هبرام ندارد کە مردم دانستند. »باشد
   .هنندْج ميان دو شير تا

 زيورهایدو شيرِ شرزه آوردند و گرسنه ببستند، و تاج در ميان هردو شير هنادند با ديگر 
: و هبراْم خسرو را گفت. پادشاهی؛ و شيران را فراخ ببستند و خسرو را حاضر کردند

دعوی  بەتو«: خسرو گفت. »پيشتر رو تاج بردار تا اين پادشاهی بر تو درست گردد«
  . » تو را ُمَسلّم شودای و بيانْ تو را بايد منود تا پادشاهْی دهآم
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پيش خراميد و گُرزی در دست  بەپيش رود کە بەخسرو زهره ندارد کە چون دانست] هبرام[
بر خويشنت  کە اين خطر بەما از خوِن تو بيزاريم«: مؤبد مؤبدان او را گفت. گرفت
  نزديکتر رسيد شيری از آن دوگانه رویو چون. »مهچنين است« کە جواب داد. »کنی می
هردو هپلوهاش بفشرد و لَخت بر  بە آن شير نشست واو هناد، هبرام چابکی کرد و بر پشِتبە

آن شيرِ ديگر هناد؛ و چون شير از جای برخاست  بەزد تا کشته شد؛ پس روی سرش می
يش بگرفت و از آن زخْم سست شد، پس گلوکە  چنان بر تارِک سرش زد قّوْت بەيک گرز

  . زد تا مبرد؛ و برفت و تاج برداشت کشته شده بود می کە سرش بر سرِ آن شير ديگر
 اين است پادشاِه«: و مردم از آن حال در تعّجب ماندند و بر وی آفرين کردند و گفتند

سزای تاج و «: و مهگان تسليم کردند، و خسرو پشِت پای هبرام ببوسيد و گفت. »استیر بە
او . »مرا زينهار دهی تا بعد از اين بندگی کنم کە اختيار آمدم؛ بايد بەو من نهختت توئی، 

   ١.را زينهار فرمود و بنواخت و خدمِت خاّص فرمود
 يزدگرد اول بود در اواخر دوران سلطنت يزدگرد از دارِ فرمان بزرگ کە خسرو يزدگرد  

 شده بود و در زمان مرگ دار نفرما جای او بزرگ بەمهرنرسی پسر وُرازَهدنيا رفته بود، و 
جای يزدگرد نشاندند ذکری از  بەشاپور را کە در ميان نامهائی. يزدگرد در مهين منصب بود

مهرنرسی در جبهۀ خمالف اينها بوده، و هم تالش  کە رسد نظر می بەه است، وآمد نهمهرنرسی 
او  بەسلطنت را کە کردهتيسپون فراخوانده و بزرگان کشور را متقاعد  بەهبرام را کە او بوده

   .ساالر شد تاران  و ارتشدار فرمان پس از آن مهرنرسی بزرگ. واگذارند
بود و ) از توابع اَرَدَشير ُخوّره (يندشتِ پار از پارس و از منطقۀ  مؤبدیاين مهرنرسی

حکيم زمانه و اديب کامل و جامع  «او راگزارشها .  نام داشتاَبَروانروستای حمل تولد او 
 طربی ضمن يادآوری اقدامات عمرانی مهرنرسی در ٢.اند ناميده» ئل و سرآمد روزگارفضا

مهرنرسی در دشت پارين بنا کرده است تا اين زمان  کە »مهرنرسيان«آذرگاه  کە نوشتهپارس 
 افزودهو . برپا و آبادان است و آتشش تا امروز خاموش نشده است) اوائلِ سدۀ چهارم هجری(

 چندين آذرگاه در پارس بنا کرد، نيزو ) منطقۀ کازرون (شاپور ويهن بزرگ در او چند ساختماکە 
   ٣. ساخت و زمينهای بسيای را آباد کردسروستاننام  بەو باغی بزرگ

 در ميان آشفتگيهای ناشی از درگيريهای بزرگان برسر شاه کردن فرد مورد نظر خودشان
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۸۴۴ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

سوی سيردريا رسيدند و  اين بەرکجای يزدگرد اول، در شرق ُسغد مجاعاِت خزندۀ ُتبە
های  پاره. های مسرکند جاگير شدند هائی از بياباهنای سغد را تصرف کرده تا نزديکی پاره

زمان در  نيز در آن) اکنون درياچۀ آرال(غرب دريای خوارزم  بزرگی از بياباهنای واقع در جنوب
بياباهنای مشالیِ پارت و . ودندمنطقه رسيده ب بە در سدۀ اخيرالًاحتما کە دست قبايل ترک بود

داَهە  بەپيشترها سرزمين بومیِ قبايل ايرانی موسوم کە )اکنون وسط کشور ترکمنستان(هيَرکانَِيە 
درون ايران عقب رانده شده  بەنشين شده بود و بوميان يا کشتار شده يا زماهنا ترک بود تا اين

 کە با درنورديدِن ترکان خزر بودسرزمينهای جنوب کوههای قفقاز نيز مورد تعرض . بودند
تاخت و تاز  بەآل در خراسان نيز قبايل افغانی هپت. سو خريده بودند دربنِد قفقاز بەاين

آهنا در برابر  خراسان بود دار  کە فرمانآهنا تا نيوشاپور رسيدند، و نرسی برادر هبرام. پرداختند
   .پارس گريخت بەشکست يافته

 خواستند و بيابان می کە ی و شرقی از جانب ترکان بودخطر بزرگ برای مرزهای مشال
شرق کشور رفت تا هم  مشال بە فوت وقتبیهبرام پنجم . کردند رسيدند ويران می هرجا میبە

 ايران  مشالیِگزارش دور کردن ترکان از مرزهای. ها را رام کند آل دفعِ فتنۀ ترکان کند و هم هپت
 تا نزديکی مشال مرو  اين زمانترکان در کە اند  نوشته.افسانه شبيه است بەتوسط هبرام پنجم

قصد  کە هبرام شايع کرد). کُشماَهن: عربی به( بودند ماهان کوشکرسيده بودند و در شهر 
 فصل هبار را در آذربايجان و اران و ارمنستان کە زيارت آذرگاه سلطنتیِ شيز دارد؛ و برآن است

  ترکان در غفلت شود و اوشاِه کە ين شايعه آن بود از ا اوهدِف.  بگذراَندشادیشکار و بە
نيابت خويش نشاند و خودش با  بەاو برادرش نرسی را در پايتخت. سرش بتازد ناگاه بربە

هبانۀ زيارت آذرگاِه شيز و  بەان و َجنگياِن گزيده،دار سپه بزرگی از گروِههفت سران کشور و 
فکر جنات کشور کە بە  آنجای بەهبرام کە  شددر کشور شايع. آذربايجان رفت بەشکار در قفقاز

  . شکار و عشرت رفته است بە حبرانیباشد در اين اوضاعِ
کلی در غفلت  بەکرد با شنيدن اين خربها گيری می  ايران را پیدروِناخبار  کە  ترکانشاِه

رام ولی هب. اين زوديها درصدد دفع فتنۀ ترکان برخنواهد آمد بەهبرام کە شد و اطمينان يافت
هيرکانيە  بەسروصدا با يک سپاه گزيده متشکل از هبترين جنگندگان ايرانی از راه مازندران بی

  کشت، و ترکاِن شکست دادهانه شاه ترکان راگير غافلرفت و در يک شبيخون بسيار سريع و 
 .ها را نيز با مهين شگرد از نيوشاپور دور کرد آل هپت. پشت مرزهای مشالی راند بە رامتجاوز

برای مقابله با خطر مجاعات ترک در ناحيۀ . خراسان برگشت بەپس از اين پيروزيها، نرسی
بە   از جانبِ شاهنشاِه ايران و بەعنوان شاِه خراساننرسی. مسرکند نيز تدابيری انديشيده شد



۸۴۵ ساسانی شاهنشاهی

وارد مذاکرات صلح شد و يک پيمان دوستی ) اکنون غرب چين( رفت و با شاه کاشغر باختريە
نقاطی در طبق اين قرارداد . متضمن برقراری امنيت در مرزهای شرقی کشور بود کە با او بست

های  کشور شناخته شد، نقطه  مرز ميان دومشالِ تاجيکستاِن کنونی و شرقِ ازبکستاِن کنونی
 اين مرز را حمترم مشارند و درصدِد کە طرف سوگند خوردند گذاری شد، و دو مرزی نشانه

   .آيند نهآن بر بەجتاوز
درون مرزهای شرقی  بەاز خزشهای بيشتر مجاعات ترک کە با اين تدبيرها هبرام توانست

آن  را از خطرهای احتمالی  و خوارزم و هيرکانيە جلوگيری کند و باخترَيە و سغدو مشالیِ کشور
   . حمفوظ بداردمجاعاِت بيابانی

 کوههای قفقاز خربیسرزمينهای جنوب  بەاندازی ترکان خزر از دستگور در زمان هبرام 
 خزرها با شنيدن پيروزيهای هبرام پنجم از بيم او کە رسد نظر می بەدست داده نشده است؛ وبە
تعيين  کە بەاند دست داده بەهائی نيز از مذاکرات هبرام با خاقان نشانه. مشال قفقاز برگشتندبە

ند در ارتباط با ترکان توا اين گزارش می. نقاط مرزی ميان ايران و کشور خاقان اجناميده است
   .خزر بازخوانی شود

 اندازی  ايران برای دستروميان نيز مهيشه منتظر فرصت بودند تا از مشکالت داخلیِ
هبرام در شرق کشور بود قيصر با سپاه انبوهی از  کە زمانی. گيری کنند مرزهای ايران هبرهبە

. مهرنرسی روانۀ مقابله با او شد. ر دادفرات گذشته َحّران را گرفت و َنصيَبين را مورد هتديد قرا
در اين ميان خرب پيروزی درخشاِن هبرام بر . درازا کشيد بەطرف چندماه جنگ فرسايشیِ دو

او در حين مذاکره . مهرنرسی با امپراتور وارد مذاکره برای صلح شد. آهلا رسيد ترکان و هپت
 پيش از کە واهد بود و هبتر استسود قيصر خن بەادامۀ جنگ کە را متقاعد ساخت با قيصر وی

 خبش رضايتصلحی  بەطرف درون کشور برگردد و با او وارد جنگ شود دو بەشاهنشاهکە  آن
خاطرۀ  کە يژهو  بەپس از چند ماه نتوانسته بود کاری از پيش بربد، کە قيصر. دست يابند

دست ايرانيان را بە رودان و کشته شدن چند تن از امپراتوران شکستهای گذشتۀ روميان در ميان
 آزادیِ کە طرف توافق کردند دو. پيشنهاد صلح مهرنرسی پاسخ مساعد داد بەدر ذهن داشت،

عقائد دينی در هردو کشور مورد محايت قرار گيرد و هردو دولت از آزار و فشار بر پيروان اديان 
  . ديگر جلوگيری کنند
دست آورد،  بەايران بەلشکرکشیقيصر از حتمل هزينۀ سنگين  کە ئی بود اين تنها نتيجه

امکان فعاليت کشيشان را در ايران تضمين  کە دربار ايران را جمبور کرده کە  بوددل خوشو 
  . شام برگشت بەپس از آن، قيصر نيروهايش را برداشته. کند
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حتميل دينِ مسيح را  کە ايران خنستين لشکرکشی جهادگرانه بود بەاين لشکرکشیِ قيصر
گران  تبليغ کە ار داده بود؛ لذا در پيمان صلح از دولت ايران تعهد گرفتسرلوحۀ خويش قر

اين شرط برای دولت ايران موضوعِ . مسيحی و کشيشان در ايران بتوانند آزادانه فعاليت کنند
رودان و خوزستان فعاليت  ئی نبود، زيرا کشيشان پيش از اين نيز در ارمنستان و ميان تازه
اما گنجاندن چنين شرطی . شان وجود نداشت در راه فعاليتهای دينیکردند و هيچ مشکلی  می

 مسيحيت بەمردان ايران در آينده دولت کە انديش سبب شد توسط قيصرِ متعصبِ ساده
 پيروان اين دين بە است؛ وزمين اِن ايرانمورد محايت دمشن کە عنوان دين سياسی بنگرندبە
آمد اين نگرش را در  پی. نان ايران دارندمحايت دمش بەچشم کە عنوان مجاعاتی بنگرندبە

دنبال  بەرودان و ارمنستان مشکالتی برای مسيحيان در ميان کە چە گفتار بعدی خواهيم ديد
از فعاليتهای تبليغی کشيشان در ايران جلوگيری  کە دولت ايران تصميم گرفت کە آورد تا جائی

ايرانی و هوادارِ  اَنبا خطر پيرواِن اين دينِ نام مقابله  بەعنصر نوينی کە از مهين زمان بود. کند
در تاريخ ايران سابقه  کە  وارد فرهنگ سياسی مؤبداِن ايران شد، عنصریزمين دمشناِن ايران

 و با فرهنِگ مداراگرِ ايرانی نيز در تعارض بود، ولی بەسبب تعصباِت روميان بر نداشت
   .ايرانيان حتميل شده بود
کرد و بر سر تعيين نقاط مورد اختالف مرزی ميان هند و ايران با ِسند  بەهبرام گور سفری

 واقع ديبلر جائی تعيين شد کە شهری بەنام توافق رسيد، و مرز ميان دو کشور د بەمهاراجۀ سند
 ايران گزارشهای سنتیِ).  در جنوب پاکستان کنونی شرق کراچیِنه چندان دور ازجايش (بود 

طربی آورده  کە روايت ايرانيان. اند هند ذکر کرده بەنۀ هبراماگير غافلاين سفر را لشکرکشی 
 بيشترشانجنگيدند و  هنديان توان مقابله با هبرام را نداشتند زيرا سواره منی کە گويداست 

سوار بودند، در تيراندازی نيز مهارت نداشتند، هبرام بسياری از  پياده بودند، گروهی نيز پيل
نی گرفت، و شهر ديبل و ز   بە صلح کرد و دختر شاه هند را سپس با شاه هندکشتآهنا را 

   ١.آن در سند را ضميمۀ ايران کرد بەسرزمينهای وابسته
                                                 

ديبل را بعدها جهادگران . گاه ضميمۀ ايران نشده نشين سند بوده و هيچ شهر ديبل مرکز مهاراجه. 1
کراچی کنونی کە آخرين روستای سرزمينِ . ەکلی ويران کردند هجری ب۹۰عرب در آغاز دهۀ 

. اند داده نشين بوده و ساکنانش را نياگان بلوچهای کنونی تشکيل می کران بوده ايرانی مک
نشين بود   مسيحی اين روستا کە نامش کُالچی و بلوچ۱۹۰۰ هندوستان در اوائل گرِ اشغالانگلسيهای 

کران را  اری سند کردند و کراچی ناميدند، سپس خبش بزرگی از مکد را تبديل بەشهر و مرکز فرمان
کراچی . دهد تصرف و ضميمۀ سند کردند کە امروز نيمۀ جنوبی بلوچستان پاکستان را تشکيل می
  .پس از تشکيل کشور پاکستان تبديل بەپايتخت پاکستان و بزرگترين شهر پاکستان شد
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تپورستان فرستاد، و  بەناچار سپاه بەگويا در تپورستان نيز نارضايتيهائی بروز کرد و هبرام
نوازيش  رعيتسائقۀ بلندنظری و  بەشاهنشاه. پايتخت برده شدند بە وگير دستسران شورش 

تپورستان بازپس فرستاد، و  بەآهنا را مورد مالطفت پدرانه قرار داده خبشود و با خلعت و هدايا
   .با اين کارش آهنا را شرمنده ساخته اطاعتشان را جلب کرد

   دوستیِ هبرام گور ملت

يش از خدمات وزير خبت خوشنواز بود و از  دوست و رعيت هبرام پنجم پادشاهی صلح
پيش  بەهبترين حنوی بەرا منويات وی کە چون مهرنرسی برخوردار بودمه و باتدبيری شايسته

ساالر را در دست داشت از قدرت   و ارتشتاراندار فرمان مناصبِ بزرگ کە مهرنرسی. برد می
ئی از خمالفت   هبرام گور هيچ نشانه سلطنِتسالۀبيست در دوران . بسياری برخوردار بود

 مهرنرسی کە بر آنتواند دليلی باشد   بروز نکرد؛ و اين میاوبا سياستهای بزرگان و مغان کشور 
عنوان  بەمهرنرسی کە دهد مهۀ دالئل نشان می. در کنار هبرام بر جريان امور تسلط کامل داشت

اين مرد بزرگ چنان امنيت و . کرده است  صميمی برای کشور و ملت کار میگزار خدمتيک 
يی در  يک دوران افسانه بەدوران شاهنشاهی هبرام گور کە  آوردارمغان بەآرامشی برای ملت

های  تاريخ ايران تبديل شد، و از هبرام گور تا آخرين روز عمر دولت ساسانی و پس از آن تا سده
ی و آرامش و خبت  کە خوشترين شاهان ايران ياد شد دوست عنوان يکی از هبترين و مردم بەدراز

بنابر يکی از اين داستاهنا، هبرام گور .  تأمين کردگونۀ ممکنترين هب بەشادی مهۀ مردم کشور را
مردم کشور شب و  کە کاری کند کە مهۀ وسائل آسايش مردم را فراهم آورد برآن شدکە   آنپس از

هند کرد مشار بسياری  کە بەبنابر اين داستان، او در سفری. شادی بگذرانند بەروزشان را
جا  کشور وارد کرد و آهنا را در مهه بە و رقصندۀ زن و مرد از قوم لولياننوازنده و ُسرايندهخنياگرِ 

   .نشاط و سرور درآورند بەپراکند تا با نواخنت و رقصيدنشان مردم را
هبرام گور عالقۀ  کە دهد ئی از حقيقت داشته باشد، خرب از آن می اين داستان اگر مايه

 کە دهد اگر حقيقت نداشته باشد نشان میشاد زيسنت و سعادت ملت داشته است؛ و  بەمفرطی
سازی پرداخته چنين  افسانه بەمردم کشور دربارۀ او کە او چندان در فکر شادزيسنت مردم بوده

در زمان هبرام گور وارد ايران شدند و ) يعنی کوليها(لوليان کە   اينولی. اند داستانی را ساخته
  ايرانيان اين رخداد رايادهای مجعیِکە   چونحقيقت باشد؛ وکە تواند  پراکنده گشتند می

اينها تا پيش از آن در ايران  کە شود دوران سلطنت هبرام گور منسوب کرده است معلوم میبە
بر ما جمهول  کە سبب برخی رخدادهای داخلی هندوستان بەتوان پنداشت که، می. اند نبوده
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 هبرام گور رخ داده باشد، سوی غرب در زمان بەاست، هجرت بزرگ قوم لوليان از هندوستان
آهنا را از حِد ايران تا جنوب اروپای غربی پراکنده ساخت، و تا امروز در خاورميانه  کە هجرتی

   ١.ند استو اروپا پراکنده
برخی از . های بسياری برسر زباهنا افتاد گذرانيهای هبرام گور نيز افسانه دربارۀ خوش

. در منظومۀ هبرامنامه آورده است» هفت گنبد «اينها را حکيم نظامی گنجوی در داستاهنای
مهين . در زمان او در ميان مردم آذربايجان رواج داشته کە ئی بوده مأخذ نظامی روايات عاميانه

فردوسی هم .  کشور بوده استجای  مهه حمبوبيت جاودانی هبرام گور در ميان مردمِگر نشانامر 
 در سخن از ايراِن نيز،.  سخنی دارد مردم کشوردر موضوع تالشهای هبرام گور برای شادزيسنتِ

   چون عرب بر ايران مسلط شود، کە زاد گفته ، از زبان رستم فرخسلطۀ عرهبادوران 
   هنگام هبــرام گور بەکــه شــادی  چنان فـاش گردد غم و رنج و شـور

  :گذاريش را چنين آورده است حکيم نظامی خنستين سخنرانی هبرام پنجم در روزتاج
 شــــــــــاه چــــــــون ســربلنـــــــــــد عـــــــــــالَم گــــــــشت

 خوانـــــــد  خــويـــــــشنت بـــــــرخطــــــــــبۀ عـــــــــــدلِ
 مــــــــــن بەافــــــــــســر خــــــــــــــدای داد: گـــــــــــفت

ـــپاس    ـــرين و ســـــــ ــوامن آفـــــــ ـــدا خـــــ ــر خـــــــ  بـــــ
ـــتِ  ـــر نعمــــــــ ـــنم پـــــــــشــت بــــــــ ـــدا نکـــــــــــ   خــــــــ

ـــيدم ـــد  بەچــــــون رســــــ  ختـــــــــت و تــــــاج بلنــــ
ــنم  ـــذارد  ۔آن کـــــــ ـــدای بگــــــــــ ـــر خـــــــــ  ۔گــــــــ

  درگــــــــــــِه مــــــــنصگاِنبـــــــــــا مــــــــن ای خـــــــــــا
 بيــــــــــــد تــــــــا کـــــــــــه روی بــــــــــره  بــــــــاز کجــــــــی

 دســـــت  بە راســـــتيـــــد گـــــوشِ  گـــــــر نگيـــــر 
 روزکـــــــــی چنـــــــــــــد چــــــــــــون بـــــــــر آســـــــــــــايم 

 يـــــــضـــه افتـــــــــاده اســـــــت  مـــــــا را فـــــــرچە آن

 شــــــــتســــــــــر بلنــــــــــديش از آمســــــــــان بگذ
 لـــــــــؤ تــــــــــر ز لعـــــــــــــل تـــــــــــــازه فـــــــــشــــاند لـــــــــؤ

ـــاد   ـــاد بـــــــــــ ـــداداد شـــــــــ  مـــــــــن بەايـــــــــن خــــــــــ
ـــناس    ـــدای شــــــــ ــر خـــــــ ــاد بــــــ ـــرين بــــــ  کــآفـــــــ

  نعمـــــــــت کـــــــــنم؛ چــــــــــــرا نکــــــــــــنمشکــــــــــــرِ
 کارهـــــــــــــــــائی کنـــــــــــــم خـــــــــــــــدای پــــــــــــســند
ـــازارد   ـــيچ کــــــــــس نيــــــــــ ـــه ز مــــــــــن هــــــــــ  کــــــــــ

 نـــــه شـــــــــــويد چـــــــون رِه مــــــن   خــــــــــا راســـــت 
 بيــــــــــــــــد اســـــــــــــتی يــــــــــــار  بەریرســــــــــــــــتگا

ــوش چـــپ   ــسا گـ ــو کە ای بـ ــد خـــست  خـ  اهـ
ــشـــــايم   ـــدل بگــــــــــــ  درِ انــــــــــــــصاف و عـــــــــــــــــ
ـــلم و داد را داد اســــــــــــت  ـــلم را ظـــــــــــــــ  ظـــــــــــ

                                                 
در ايران، از زمان صفوی کە . کنند آفرينی را دنبال می ۀ شادیلوليان در اروپا مهان راه و رسم ديرين. 1

آفرينی را در کشور ترويج   لبنان سوگواری و اندوه روستاهای کوهستانیِ جنوبِآمده ازعربِ فقيهاِن 
های اديبان پيش از   ممنوع شد، ولی در سرودهمردم کشورِ ماآفرينی برای  کردند فعاليتهای شادی

فغان زين «: مثالً حافظ شيرازی گويد. آفرينيهای اينها را ديد  اشاره بەشادیتوان دوران صفوی می
 .»کارِ شهرآشوب، چنان بردند صرب ازدل کە ترکان خواِن يغما را لوليان شوخِ شيرين
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 پـــــــــــاْی چـــــــــــرخ کبـــــــــود بەنـــــــــد تـــــــــا مبــــــــــــا
ـــاد   کـــــــــــــار مــــــــــن جــــــــــــــز درود و داد مــبــــــــــــ

 

 بـــــــــــــاد بـــــــــــــــر خفتگـــــــــــاِن خـــــــــــــــاک درود 
 هــــــرک از ايــــن شـــــــاد نيــــست شـــــــاد مبـــــاد

 

  :بزرگان کشور را چنين آورده است بەو فردوسی سخنن هبرام گور خطاب
 چـــــــو بـــــــر ختـــــــت بنشـــــــست هبـــــــرام گـــــــور 

ــر ــر  پـــــــ ــر  ســـــــــتش گـــــــ ــده را فـــــــــت آفـــــــ  يننـــــــ
ــِد خــــــــــــد  تــــــــــــری  پيــــــــــــروزی و بــــــــــــر اونــــــــــ
  رایاونـــــــــــــِد  داد و خـــــــــــــداونـــــــــــــِد خـــــــــــــد

 گفــت کــاين تــاج وختــت    پــس چنــين  نازآ
 اميـــــــد و هـــــــم زو هـــــــراس ی اســـــــت بـــــــدو

ــز نـــــــــازش کنيـــــــــد    ــا هـــــــــم بـــــــــدو نيـــــــ  مشـــــــ
 انيـــــــــــان نـــــــــــد ايـــــــــــر گـــــــــــشاد زبـــــــــــان بـــــــــــر

 خنــــــده بــــــاد ه ايــــــن تــــــاج بــــــر شــــــاه فــــــرکــــــ
 نـــــــد انــــــد  ه آفــــــرين خــــــو  وز آن پــــــس مهــــــ  

 ای سرکــــــشان«چنــــــين گفــــــت هبــــــرام ک  
ــدگان  ــه بنــــــ ــزد يکيــــــــست  ا مهــــــ ــم و ايــــــ  يــــــ

 بــــــــــــــی بــــــــــــــيم داريمتــــــــــــــان، روز ز بــــــــــــــد
ــا بگفــــــت ايــــــن و از پــــــيش بــــــر   ســــــتند خــــ

 دنــــــد بــــــا گفــــــت و گــــــوی شــــــب تيــــــره بــــــو
ــاه     ــاْه شـــــــــ ــر گـــــــــ ــه آرام بنشـــــــــــست بـــــــــ  بـــــــــ
 چنــــــــــين گفــــــــــت هبــــــــــرام بــــــــــا مهتــــــــــران    

ــرا   ــزدان گـــــ ــه يـــــ ــيم و رامـــــــش کنـــــــيم   بـــــ  ئـــــ
 اســـــتند  خـــــوبگفـــــت ايـــــن و اســـــپ کيـــــان

 ديگـــر چـــو بنشـــست بـــر ختـــت، گفـــت ســـه
  يــــــــــزدان گــــــــــوايی دهــــــــــيمبــــــــــه هــــــــــستیِ

 هبـــــــشت اســـــــت و هـــــــم دوزخ و رســـــــتخيز
 وزِ مشـــــــــــــارر  بەکـــــــــــــسی کـــــــــــــو َنِگـــــــــــــرَود

 بــــــه روز چهـــــــارم چـــــــو بــــــر ختـــــــِت عـــــــاج  
 از گـــنْج مـــن يـــک زمـــان« چنـــين گفـــت ک

ــور     ــرام و هــــــــ ــرد هبــــــــ ــرين کــــــــ ــر او آفــــــــ بــــــــ
دار و بيــــــــــــــــدار و بيننــــــــــــــــده را ن جهــــــــــــــــا
ونــــــــــــی و کمتــــــــــــری اونــــــــــــد افــــــــــــز خــــــــــــد

ــر   ــز اوی اســـــت گيتـــــی ســـ ــر کـــ ــای بەاســـ پـــ
يــــــده اســــــت خبــــــت فــــــر فــــــتم کــــــآ از او يــــــا

ــا ســــــــــــــپاس وز او دارم از نيکــــــــــــــو ييهــــــــــــ
شـــــــــــيد تـــــــــــا عهـــــــــــِد او نـــــــــــشکنيد بکـــــــــــو

بــــــــــستيم مــــــــــا بنــــــــــدگی را ميــــــــــان «کــــــــــه 
»مهيــــــــــشه دل و خبــــــــــِت او زنــــــــــده بــــــــــاد

ــر ســــــرش گــــــو   ــه بــــ ــشا  مهــــ ــر افــــ نــــــد نــــــد هــــ
 روز ديـــــــــــــده نـــــــــــــشانز نيـــــــــــــک و بـــــــــــــِد

ــر ســـــــتش جـــــــز او را ســـــــزاوار نيـــــــست    پـــــ
ــا  بـــــــه بـــــــد »ريمتـــــــان خـــــــواْه حاجـــــــت نيـــــ

ــتند   ــو آراســـــــــــــــ ــرينِ نـــــــــــــــ ــر او آفـــــــــــــــ بـــــــــــــــ
د بـــــر چـــــرخ بنمـــــود روی   رشـــــي  چـــــو خـــــو 

خـــــــــــــواه فتنـــــــــــــد ايرانيـــــــــــــان بـــــــــــــار  بـــــــــــــر
ــه  ــا ای نيــــک«کــ ــران  نــ ــان و نيــــک اختــ مــ

ــاز ــان بـــــــرکَ    بتـــــ ــم و دل زيـــــــن جهـــــ »نيميـــــ
ــے ــا    کـــــــــ ــارگی را بيـــــــــ ــی بـــــــــ ــتند ئـــــــــ راســـــــــ

ــه  يــــــد هنفــــــت  ســــــتش نبــــــا  رســــــم پــــــر «کــــ
ديــــــــــــــــن آشــــــــــــــــنايی دهــــــــــــــــيم بەروان را

ــز  گـــــــــرز نيـــــــــک و ز بـــــــــد نيـــــــــست راهِ  يـــــــ
» و دانـــــــا مـــــــدار  دار ديـــــــن مـــــــر او را تـــــــو  
هنــــــــاد آن پــــــــسنديده تــــــــاج ربــــــــه ســــــــر بــــــــ

مـــــــــان  شـــــــــادام شـــــــــاد، کـــــــــز مـــــــــردمِ نـــــــــے



۸۵۰ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

  ســـــــــــرای ســـــــــــپنجاســـــــــــتارِ ام خـــــــــــو نــــــــــے 
ــه ــااســـــت   آنکـــ ــن رهگـــــذار   جـــ ــد و ايـــ  ويـــ

 از رنـــجِ کـــس «بـــه پـــنجم چنـــين گفـــت ک 
 بــــــــه کوشــــــــش جبــــــــوئيم خــــــــرم هبــــــــشت    

ــر «شـــــــشم گفـــــــت   ــردم زيـــــ ــر مـــــ  دســـــــت بـــــ
 جهـــــــان را ز دمشـــــــن تـــــــن آســـــــان کنـــــــيم    

 ای مهــان«بــه هفــتم چــو بنشــست، گفــت   
 فتـــــــــی کنـــــــــيمفـــــــــْت ُزچـــــــــو بـــــــــا مـــــــــردمِ ُز

ــر آن کـــــس  ــر کە هـــ ــاِن فـــ ــر مـــ ــا بـــ ــز  مـــ ــد گـــ  يـــ
 مـــــود شـــــاه بـــــه هـــــشتم چـــــو بنشـــــست، فـــــر

ــز«بـــــــدو گفـــــــت   ــر مهتـــــــری  نـــــ  ديـــــــِک هـــــ
ــا  ــا مِ  يکـــــــی نـــــ ــه بنـــــــويس بـــــ ــر و دادمـــــ  هـــــ

ــِد خبـــــــــــــشايش و راســـــــــــــتی  خـــــــــــــد  اونـــــــــــ
 کــــه بــــا فَــــّر و ُبــــرز اســــت و بــــا ِمهــــر و داد      

 مـــــــــان َبـــــــــَرد فـــــــــر کە فـــــــــتم آن را يـــــــــر پـــــــــذ
ــر ايــــــــن ختــــــــِت فــــــــرخ پــــــــدر     نشــــــــستم بــــــ

ــا  ونـــــــــی کـــــــــنم  گـــــــــان فـــــــــز  بـــــــــه داد از نيـــــــ
 جــــــز از راســــــتی نيــــــست بــــــا هــــــر کــــــسی     
 بـــــــــــــر آن ديـــــــــــــنِ زردشـــــــــــــِت پيغمـــــــــــــربم 

ــاه  ــه پادشـــــ ــويش   مهـــــ ــزِ خـــــ ــر چيـــــ ــد بـــــ  ايـــــ
 دشــــــــا ز هــــــــم پــــــــازنــــــــد و زن نيــــــــ بــــــــه فــــــــر

ــدِن زر  ــواهيم آگنـــــــــــــــــ ــنج بەخنـــــــــــــــــ  گـــــــــــــــــ
ــرا زنــــــــــــدگانی دهــــــــــــد   ــر ايــــــــــــزد مــــــــــ  گــــــــــ

 انيـــــــد نيـــــــز مـــــــه خـــــــو يکـــــــی رامـــــــشی نـــــــا
ــا   ــه پـــــــــ ــر مهـــــــــ ــا بـــــــــ ــاهی درود ز مـــــــــ  دشـــــــــ

  

تيمــــــــــار و رنــــــــــج بەزگــــــــــشنت نــــــــــه از بــــــــــا
»هيـــــــــــز و انـــــــــــُده مـــــــــــدار تـــــــــــو از آز پـــــــــــر

رس ام شـــــــــاد تـــــــــا باشـــــــــدم دســـــــــت  نـــــــــے
ــمِ نيکـــی نِکـــشت    کە خنـــگ آن ــز ختـ »جـ

يـــــــم شکـــــــست   گـــــــز جبـــــــو   هـــــــر  کە مبـــــــادا
»اســـــــان کنـــــــيم يـــــــشگان را هـــــــر انـــــــد بـــــــد
دمنـــــــــد و بيـــــــــدار و ديـــــــــده جهـــــــــان خـــــــــر

دمنـــــــــد ُجفتــــــــی کنـــــــــيم   خــــــــر مهــــــــی بـــــــــا 
»يــــــد کــــــشيد  نبــــــا  شاغــــــم و درد و رنــــــج  

ــاه را خـــــــو» انـــــــوی جـــــــو« انـــــــدن از بارگـــــ
ــر   ــه هــــــــ ــامبــــــــ ــر کــــــــــشوری دار نــــــــ ی و هــــــــ

ــاد    ــر ختـــــــْت شـــــ ــرام بنشـــــــست بـــــ ــه هبـــــ کـــــ
ــر ــز گــــــــــ ــتی  يــــــــــ ــده از کــــــــــــژی و کاســــــــــ نــــــــــ

نگيـــــــــــــرد جـــــــــــــز از پـــــــــــــاْک داداْر يـــــــــــــاد
درمـــــــــان َبــــــــــَرد  کە لــــــــــد گنـــــــــاه آن ســـــــــگا  

بـــــــــــــــــر آئـــــــــــــــــينِ هتمـــــــــــــــــورِث دادگـــــــــــــــــر 
ــا را ــن ر  بەمشــــــــــ ــونی کــــــــــــنم ديــــــــــ هنمــــــــــ

ــر چنــــــــــد از او کــــــــــژّی آيــــــــــد بــــــــــسی   اگــــــــ
گــــــــــــــــاِن خــــــــــــــــود نگــــــــــــــــذرم  نيــــــــــــــــاز راِه

ــاِن مــــــــــــرز و نگهبــــــــــــاِن کــــــــــــيش    نگهبــــــــــ
ــا خنـــــــــــگ مـــــــــــردمِ زيـــــــــــرک و پـــــــــــا  رســـــــــ

نـــــــجر  بەَنـــــــد کـــــــه از گـــــــنْج درويـــــــش مـــــــا 
ــران    ــر ايــــــــن اختــــــ ــامبــــــ ــ کــــــ ــدرانــــــ ی دهــــــ

کــــــــــز آن جــــــــــاودان ارج يابيــــــــــد و چيــــــــــز 
»ِمهــــــرش ُبــــــَود تــــــار و پــــــود کە بــــــه ويــــــژه

  
  :ۀ دادگری هبرام گور چنين نوشته استو در جای ديگر دربار

مهـــــــــــان نـــــــــــه کهـــــــــــان و مـــــــــــا وز او شـــــــــــاد ســـــــر جهـــــــان پـــــــر از راســـــــتی کـــــــرد يـــــــک



۸۵۱ ساسانی شاهنشاهی

ــر آن کــــــس  ــرد  کە هــــ ــد دور کــــ  بــــــی داد ُبــــ
ــا مـــــؤ      بـــــدان  وز آن پـــــس چنـــــين گفـــــت بـــ

 نــــــــه داريــــــــد يــــــــاد  جهــــــــان را ز هــــــــر گــــــــو 
 هـــــــان ز بـــــــی داد و آز  شـــــــابـــــــسی دســـــــِت

ــد  ــان از بــــــ ــود   جهــــــ ــيم بــــــ ــديش در بــــــ  انــــــ
  بـــــــــــدیکـــــــــــارِ بەمهـــــــــــه دســـــــــــت کـــــــــــرده

ــر زن و زاده کــــــــــس پــــــــــ    ــد بــــــــ ــا انُبــــــــ  دشــــــــ
  ديـــــــو دســـــــِتبـــــــه هـــــــر جـــــــای گـــــــستردنِ 

ــا و دســــــــــــــِت َبــــــــــــــد   ی ســــــــــــــرِ نيکوييهــــــــــــ
ــا   ــردن پـــــــ ــه پـــــــــاک در گـــــــ  دشاســـــــــت مهـــــــ

 زيــــــــد دســــــــت بــــــــی داد يــــــــا بەپــــــــدر گــــــــر
ــردارِ او بـــــــــس شـــــــــگفت   مـــــــــد  اريـــــــــد کـــــــ

  و کــــــــــــاوس شــــــــــــاهببينيــــــــــــد تــــــــــــا جــــــــــــمّ 
 پــــــــدر هــــــــم چنــــــــان راِه ايــــــــشان ُجبــــــــست

ــر  ــه زيــــــ ــدند   مهــــــ ــان شــــــ ــتانش پيچــــــ  دســــــ
ــا    ــد مــ ــامِ بــ ــون رفــــت و زو نــ ــد و بــــس  کنــ  نــ

ــ   او آفـــــــــــــريناد بـــــــــــــر جـــــــــــــاِنز مـــــــــــــا بـــــــــــ
 نشــــــــــــستم بــــــــــــرِ گــــــــــــاه اوی کنـــــــــــون بــــــــــــر 

ــر   ــواهم از کـــــــ ــارِ مهـــــــــی خـــــــ ــاندگـــــــ   جهـــــــ
ــر   ــا زيـــــــ ــه بـــــــ ــيم   کـــــــ ــدارا کنـــــــ ــتان مـــــــ  دســـــــ

 کـــــه بـــــا خـــــاْک چـــــون جفـــــت گـــــردد تـــــنم  
 مشـــــــــــا هـــــــــــم چنـــــــــــين چـــــــــــادرِ راســـــــــــتی 

 او داد فــــــــــــر بــــــــــــه يــــــــــــزداِن دارنــــــــــــده ک
ــارداری   ــر کــ ــه گــ ــاک   بەکــ  يــــک مــــشت خــ

 آتــــــــش تــــــــنش   بەهــــــــم آن جــــــــا بــــــــسوزم  
 اسشـــــــته ز شـــــــب چنـــــــد پـــــــ وگـــــــر درگـــــــذ

ــا فــــــــر   ســــــــتم ز گــــــــنج بــــــــه تــــــــاوانش ديبــــــ
 نــــــــــد از رمــــــــــه ســــــــــپندی بــــــــــر وگــــــــــر گــــــــــو

 ســـــــــــردگفتـــــــــــارِ بـــــــــــه نـــــــــــادادِن چيـــــــــــز و
ــه  ــر«کــــــ ــر پــــــــاک  ای پــــــ ــردان دل هنــــــ خبــــــ

ــردارِ ــاز کــــــــــ ــاِن  شــــــــــ بــــــــــــی داد و داد هــــــــــ
آرام و نـــــــاز نـــــــد و هـــــــم تـــــــن ز   هتـــــــی مـــــــا 

ــردان دلِ ــود  دو بە نيـــــــــــک مـــــــــ ــيم بـــــــــ نـــــــــ
ايـــــــــــزدی شـــــــــــشِ کـــــــــــسی را نُبـــــــــــد کـــــــــــو 

ــم دلِ  ــر از غـــــــــــ ــا  مـــــــــــــردمِپـــــــــــ رســـــــــــــا پـــــــــــ
ــر ــيمِ  بـــــــ ــده دل از بـــــــ ــان خـــــــــديو  يـــــــ گيهـــــــ

دی خبـــــــــــر شـــــــــــش و درِ دانـــــــــــش و کـــــــــــو 
ــژّ    ــه کــــ ــود زو مهــــ ــدا شــــ ــه پيــــ راســــــت  وکــــ
ســـــــت پـــــــر نُبـــــــد پـــــــاک و دانـــــــا و يـــــــزدان 

ــِگ آتــــش    ــن دلــــش رنــ ــه روشــ ــر کــ فــــت گــ
ــر  ــه کــــــ ــو  چــــــ ــز ديــــــ ــستند راه دنــــــــد کــــــ ُجــــــ

ــره    ــاِن تيــــــ ــرد جــــــ ــه آبِ خــــــ ــەن بــــــ ستُشــــــ
ــراوان ــان فـــــ ــدند  ز ُتنـــــــديش بـــــــی جـــــ شـــــ

ــرين او  ــا مهـــــــــــی آفـــــــــ ــد ز کـــــــــــس  نيـــــــــ بـــــــــ
کــــــــــــين پيچــــــــــــد روانــــــــــــش ز کە مبــــــــــــادا

گمــــــــان راِه اوی بــــــــه مينــــــــو کَــــــــشد بــــــــی   
ــکار و    ــد آشـــــــــ ــرو دهـــــــــ ــه نيـــــــــ ــان کـــــــــ هنـــــــــ

ــاِک ــارا ز خـــــــ ــيه مـــــــــشِگ ســـــــ کنـــــــــيم  ســـــــ
ئــــــــــــی دامــــــــــــنم ديــــــــــــده نگيــــــــــــرد ســــــــــــتم

کاســـــــــــــتی شـــــــــــــيد ُشـــــــــــــسته دل از بپـــــــــــــو
ــاج و  ــه تـــــــ ــژاد و  بەبـــــــ ــر ختـــــــــت و نـــــــ گهـــــــ
غـــــــاک م يـــــــد انـــــــدر بلنـــــــد و   زيـــــــان جـــــــو 

ــنم بــــــــــــــــر ســــــــــــــــرِ دارْ   پيــــــــــــــــراهنش کــــــــــــــ
پــــــــــــــالس بــــــــــــــدزدد ز درويــــــــــــــْش دزدی 

ــان  ــشويم دلِ غمِگنــــــــــــــ ــج بــــــــــــــ را ز رنــــــــــــــ
ــارِ دمــــــــــــه بــــــــــــه تيــــــــــــره شــــــــــــب و  روزگــــــــــ
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 يـــــــه تـــــــاوان دهـــــــم  مـــــــا  پـــــــريکـــــــی اســـــــپِ
ــَود    ــارزاری ُبـــــــــ ــنم کـــــــــ ــا دمشـــــــــ ــو بـــــــــ  چـــــــــ

ــر ــا   فـــــــ ــتمش يـــــــــک ســـــــ ــه زّر و درم ســـــــ  لـــــــ
 ســــــــــر ســــــــــپاس   دارنــــــــــده يــــــــــک ز دادارِ

 زيـــــــــد دســـــــــت آتـــــــــش ميـــــــــا بەبـــــــــه آب و
ــر ــز مـــــــ ــونِ   يـــــــ ــم خـــــــ ــد هـــــــ ــاواِن َورزيـــــــ   گـــــــ

ــی    ــر گـــــــــاو بـــــــ ــری مگـــــــ ــار َشـــــــــد  ز پيـــــــ  کـــــــ
ــ نبــــــــــا  ن کُــــــــــشت گــــــــــاوِ زهــــــــــی يــــــــــد ز ُبــــــــ

ــه رأْی ــد   مهــــــــــ ــا زنيــــــــــ ــرد دانــــــــــ ــا مــــــــــ   بــــــــــ
ــد  شــــــــــــيد دور يــــــــــــشۀ ديــــــــــــو بــــــــــــا   از انــــــــــ

ــر   ــواهم از زيــــــ ــر خــــــ ــراج  اگــــــ ــتان خــــــ  دســــــ
ــز    ــدر يـــــــ ــد پـــــــ ــدکُنِش ُبـــــــ ــر بـــــــ ــرد اگـــــــ  دگـــــــ

ــردارِ  ــه دل ز کــــــــ ــد مهــــــــ   او خــــــــــوش کنيــــــــ
 دگــــــــــارش گنــــــــــاه   ببخــــــــــشد مگــــــــــر کــــــــــر  

ــد    ــادی کنيـــ ــوان اســـــت شـــ ــاو جـــ  کـــــسی کـــ
 زيـــــــد دســـــــت مـــــــستی ميـــــــا بەبـــــــه پيـــــــری

 شـــــــــــيد هـــــــــــيچ گنـــــــــــهگارِ يـــــــــــزدان مبـــــــــــا
ــا گــــــــر   ــار چــــــــو خــــــــشنود گــــــــردد ز مــــــ  دگــــــ

ـــر ـــتان دل زيـــــــــــ ـــاد  بەدســــــــــ ـــاد بـــ ـــا شـــــــــ  مـــــــ
 

ســـــــــــی هنـــــــــــم ســـــــــــپا بـــــــــــر وی کە مبـــــــــــادا
ــْگ خـــــــــسته ســـــــــواری   بـــــــــَود وز آن جنـــــــ

ــدار ــم نـــــــــــــــ ــر يـــــــــــــــ ــِد او را دژم فـــــــــــــــ زنـــــــــــــــ
شـــــناس  نيکـــــیويـــــِد کـــــه اوی اســـــت جـــــا

ــر  ــر هيـــــ ــرد آتـــــــش   مگـــــ ــد مـــــ ــر بـــــ ســـــــت پـــــ
مـــــرز بەکـــــشنتکـــــه ننـــــگ اســـــت در گـــــاو  

ــد ەب ــشم خــــ ــوار    چــــ ــود خــــ ــِد خــــ ــد اونــــ َشــــ
ــرون شـــــــــود   ــرْز بيـــــــ ــه از مـــــــ ــر کـــــــ ّهـــــــــی فـــــــ

ــودِک ــدر دلِ کـــــــــــ ــشکنيد  بـــــــــــــی پـــــــــــ مـــــــــــ
ســــــــور ئيــــــــد گـــــــِه جنــــــــِگ دمشــــــــن جمــــــــو 

ــزارم و   عــــــــــــاجختــــــــــــِت ز دارنــــــــــــده بيــــــــــ
کــــــــــــرديم ِگــــــــــــرد  بــــــــــــه پــــــــــــاداشِ آن داد 

کنيـــــــــــــد بـــــــــــــه آزادی آهنـــــــــــــگ آتـــــــــــــش
ــو بەز دوزخ ــا مينـــــــــــــــ يـــــــــــــــــدش راه منـــــــــــــــ

ــاِن دل مــــــــــــــر مــــــــــــــشکنيد  جــــــــــــــواندمــــــــــــ
ــه مهـــــــواره   مـــــــست َود پيـــــــرِرســـــــوا ُبـــــــ کـــــ
بــــــــسيچ فــــــــنتر  بەآيــــــــده  بــــــــبــــــــه پيــــــــری

فـــــــــــردا مـــــــــــدار بـــــــــــه هـــــــــــستی غـــــــــــم روزِ
ـــر  ـــر ســـ ـــم  ســــــــ  »آزاد بـــاد کـــشــــــــــــان از غــــــــــ

  

 کە بزرگان کشور گفت  بەهبرام گور در يکی از سخنرانيهايش خطاب کە نوشتهطربی   
تر از پدرش برآهنا  ست منحرف شوند سختخواهان خير و سعادت آهنا است ولی اگر از راه را

   ١.خواهد گرفت
کردار «: هبرام گور بر نگين انگشترش اين عبارت را نقش زده بود کە نوشتهمسعودی 

مردم کشور از رهربانشان عمل است کە   آن معنای اين عبارت٢.»نيکو مايۀ ستايش است
دهند  دهند يا منی دم اجنام میبرای شادزيستیِ مر کە طلبند، و رهربان بر اساس کارهائی می

   .گيرند مورد ستايش يا نکوهش قرار می
                                                 

  .۴۱۰/ ۱طربی، تاريخ . ١
  .۲۸۹/ ۱مروج الذهب، . ٢



۸۵۳ ساسانی شاهنشاهی

مهۀ اديان در عين پابندی بەآئينِ هبیِ ايرانيان بە کە هبرام گور شاهی بود آزادانديش
چون مهاو . نگريست و برای مهه حق حيات و فعاليت قائل بود طرفانه می کشور با بينشی بی
مشرد، و  انی و مجاعات دينی کشور را فرزندان خويش میگروههای انس کە پدری مهربان بود

نگريست و با  اختالف موجود در ميان اديان را مهانند اختالف ميان افکار فرزندان خويش می
 يکی از دالئل حمبوبيِت مهگانی او مهين بلندنظری و پدرمنشیِ. کرد  رفتار میسان  بەيکمهه

اند تا بتوانند با  هان آرامش و آسايش و امنيتمردم کشور مهيشه در درجۀ اول خوا. او بود
 آهنا را برهم زند و مانع آرامشِ هرچە  مهيشه ازمردْم. کار و سازندگی ادامه دهند بەخيال آسوده

با هر دين و مذهب و ۔ روح هر فردی از افراد کشور بە ژرفای .ند استکسب و کار شود بيزار
 برای او پس از کار و مسائل زيستی در مرحلۀ دين کە  بنگريم، خواهيم ديد۔باشد کە مرامی

 در يک مرحله مردمی زيرِ تأثير حتريکات شديِد کە ممکن است. گيرد دوم امهيت قرار می
کار و سازندگی  بە آهنا توجِهمنافیِ کە رهربان دينی واکنشهای زودگذری از خود نشان دهند

ضع عادی برگردند و و   بەردممکە  مهينباشد؛ ولی چنين مواردی نادر و زودگذر است، و 
کار و  بەاولويت دادن بە شود بازبرطرفانگيز   متعصب و عوامانديشِ  خشک رهرباِنحتريکاِت

از اين گذشته . دهند  ديگری ترجيح میگردند و آرامش و امنيت را بر هر امرِ سازندگی برمی
 و با دين و يکديگرندآميز با   مساملتهای مردم کشور در شرايط عادی خواهان مهزيستیِ توده

کند  دهد و ستيز مذهبی برپا می عوام را رودررو قرار میکە چە   آن.مذهبِ يکديگر کاری ندارند
با تلقينهای تند و تيزشان عوام را  کە  مذهبی است و پرتعصبِانديش حتريکات رهربان خشک

 ميهنانشان ۀ هممه بەمردم کشور در شرايط عادی. اندازند جان يکديگر می بەانگيزند و برمی
برای . سبب جدايی يا دمشنی آنان گردد کە تواند نگرند و دين و مذهب منی ديدۀ برادر میبە

آفرين مذهبی نيست هر ايرانیِ   رهربان تعصبزيرِ تأثير حتريکاِت کە ايرانی در شرايط عادی
دين و  نیِ غير هم او است؛ و اگر او در برابر يک ايراداشته باشد برادرِ کە ديگر هر دين و مذهبی

 ايرانی را برادرش و غير ايرانی را بيگانه امذهب واقع شود، حتًم دين و هم يک بيگانۀ هم
يک ايرانْی بيگانگاِن مهکيش را بر ايرانياِن غير مهکيش  کە حمال است. خواهد خواند

د و  باشانديش و اقتدارگرا  خشکزير حتريک رهربان متعصبِکە   اينترجيح دهد مگر
پيوند خاک و خون . را از هويت خودشان دور کرده باشد  آنانگرا کات اين رهرباِن تعصبحتري

مهۀ  کە اين يک خصيصۀ ذاتی است. در جهان وجود دارد کە ترين پيوندی است نيرومند
 ۔از سياسی و دينی۔افکنانۀ رهربان کشور  فقط حتريکات تفرقه. انساهنای روی زمين دارند

   .زند دهد و اختالفات را دامن می  اديان را رودررو قرار میپيروان مذاهب و کە است
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يی  ثبات و امنيتشان را تأمين کنند، درگيريهای فرقه کە خواهند مردم کشور حاکمانی می
کار و سازندگی  بە را از سرشان کوتاه کنند، تا با آرامش خيالزورگويانرا از ميان بربند و دست 
هبترين کارها را برای ايجاد امنيت و  کە  استکسیياسیِ خوب رهرب س. ادامه دهند و شاد بزيند

  . رفاه و آسايش و شادزيستیِ مردم اجنام دهد و آزادی عقيدتی را برای مهگان تأمين کند
يی است،   قبيله زندگیِکە خاصِ نه خصيصۀ زندگیِ متمدنانه بلتعصبِ مذهبی و دينی 

 دهد؛ ولی در يی تشکيل می دين مشخص قبيلهيی و  يی را خدای مشخص قبيله زيرا هويت قبيله
گذارانْ تأمين  اديان و مذاهب و عقايد گوناگون وجود دارد وظيفۀ سياست کە يک کشور هپناور

ها را هبرام گور برآورده  اين خواسته.  است برای مهگانآزادی عقيدتی و دينی و ايجاد آرامش
های ايرانی   ياد خويش را در اذهان تودههای ايرانی جا داد و کرد و حمبت خود را در دل توده

   .جاودانه ساخت
داریِ او، نه در اثر  دست آورد نه در نتيجۀ دين بەهبرام گور در سراسر کشور کە حمبوبيتی

عنوان شاه  بەخاطر تالش او برای نشر دين و نه ناشی از تقدس شخصيت او بەپناهی او، نه دين
دوستی و  يْی حمبوب ايرانيان کرد مردم طورهاو را تا حد يک شخصيت اس کە چيزی. بود

 امکانات آوردِن جويیِ او و فراهم آشتی خواهی او برای مردم کشور و طلبی و آسايش آرامش
 اِنگر حکومتمردم کشور از  کە  و هست استو اينها مهيشه آرماهنائی بوده.  مردم بودسعادِت

چون شاپور اول و دوم مه گور شاهانی پيش از هبرام.  آهنا را دارندخويش انتظارِ برآوردِن
امنيت و آرامش و آسايش و رفاه را  کە ييهای ارزنده داشتند و خدمات بسياری کردندگشا جهان
 کە ولی آهنا نتوانسته بودند چنان جايگاهی را حاصل کنند. ارمغان آورد بەمردمِ کشوربرای 

  گورهبرامبە مردم کشور  شيفتگیِ.خود اختصاص داد بەهبرام گور پس از آهنا در دل مردم کشور
از قديم . دوستی وآبادسازی و عدالتش بود خاطر صلحا بەِصرفًکە   بلداريش خاطر دين بەنه

صورت سخن رهربان باتقدس اسالمی درآمده  بەوارد متون عربی شده و کە َمثَلی مانده است
سلطنت ؛ يعنی ى َمَع الظّلم َيبق َمَع الکُفر و الىاملُلُك َيبق«: اين َمثَل در عربی چنين است. است

   ١.»ماند ماند و با ظلم منی ا کفر میب
 عدالتی گرِ بياندربارۀ هبرام گور در ميان عوام مانده است  کە های شيرين مهه افسانه اين

او بار سنگين مالياهتا را سبکتر کرد و . او در زمان حياتش برای مردم آورده بوده است کە است
 هبرام گور کە نوشتهطربی . عايا شدر  بەرويهای شهرياران حملی نسبت يادهمانع اجحافها و ز
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 و ماليات ،آذرگاِه شيز تقديم داشت بەشکرانۀ پيروزی بر ترکانْ هدايای بسيار با ارزشی رابە
 را از درم و بيست ميليون ،شد بر کشاورزان خبشود  میدرمبالغ بر هفتاد ميليون  کە سال را سه

   ١. ميان نيازمنداِن کشور تقسيم کردخزانۀ سلطنتی در
 کارآمد بر متام شئون کشور نظارت داشت، و مقرر او با تشکيل يک دستگاه بازرسیِ

روايان مناطق خمتلف کشور در دربار گرد  ماه شهرياران و فرمان در هفتۀ اول هر کە کرده بود
ت جلسۀ بازرسی و حال کە در اين جلسات. دادند آمدند و در حضور او تشکيل جلسه می می

 فتار شهرياران و بزرگانر  بەاز دور و نزديک نسبت کە حماکمه و انتقاد را داشت، شکاياتی
از او شکايت شده بود کسی کە گرفت و  دفتر شکايات دربار رسيده بود مورد بررسی قرار میبە

ابت آمد و گناهش ث داد، و اگر توضيحش ناکافی می شاه توضيح می بەدربارۀ اين شکايات
شهرياران حملی مهيشه از شاه  کە مهين امر سبب شد. گرفت  قرار میبازخواستشد مورد  می

نيکی رفتار کنند و کاری از آهنا  بەخاطر حفظ موقعيتشان با رعايا بەدر بيم باشند و بکوشند تا
   .در دادگاه شاهنشاهی حمکوم گردند و خشم شاه را برانگيزند کە سر نزند

 آرامش و ثبات ر امنيتی سراسری در کشور برقرار شده بود و مردم درچون زمان هبرام گو
او اجنام داد از بار مالياهتا  کە با اصالحاتیکە   اينکار و سازندگی مشغول بودند، عالوه بربە

بارکش مالياهتا بودند  کە کاسته شد، بر رونق کشاورزی نيز افزوده گشت و روستائيان کشاورز
آميز با   زمان او زمان مهزيستی مساملتبعالوه. تر از پيش شدند خبش دارای زندگی رضايت

ميان ايران و مهسايگان برقرار  کە ئی  و روابط حسنه، غربی بود مشالی ومهسايگان شرقی و
شد ر  بەشده بود بازرگانی ميان ايران و کشورهای مهسايه را بيش از پيش رونق داد، و اين امر

  . دنبال آورد و بر رفاه مردم کشور افزود بەتصادی راصنائع کشور کمک کرد و رونق اق
داشت و مهه  عايا توجه خاص مبذول میر   بەچون هبرام گور نسبت کە نوشتهمسعودی 
زمينها در زمان او «کرد  عدل و داد رفتار می بە در امور رعايا نظارت داشت واوقت مستقيًم

و کشور را … د، و مرزها مستحکم گرديدآبادان، کشور پرحمصول، مالياهتا انبوه، ارتش نيرومن
   ٢.»دوران او را دوران اعياد و جشنها نام دادند کە چنان امن و آرامش و خوشی فراگرفت

ماَند  افسانه می کە گرچە بەداستانی را جاحظ دربارۀ بزرگواری هبرام گور آورده است
اين داستان .  بازنوشته استبرسرِ زباهنای مردم ايران بوده و او کە هرحال داستانی بوده بەولی
او را بازدارد تا  کە تواند دارد و وی منی  هوا برمیخنچيرگاهیاسپ هبرام گور را در  کە گويد می
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هبرام در زير . چوپانی مشغول چراندن گوسفند بوده است کە ايستد سراجنام در جائی می
 شود و ز آجنا دور میبندد و برای قضای حاجت ا درخت می بەشود و اسپش را درختی پياده می

کاری  دهنۀ اسْپ طال و نگين کە بيند  میچونچوپان . مواظب اسپ باشد کە گويد چوپان میبە
. کند آوَرد و اندکی از جواهرات دهنه را از چرم جدا می با خود داشته را درمی کە است کاردی

 هر اندازهدهد تا چوپان  بيند ولی نشستنش را طول می پائيده اين را می از دور او را می کە هبرام
اسپم را از درخت «: گويد شود می چوپان نزديک می کە بەسپس. دلش خبواهد برداردکە 

چوپان کە   آن؛ و برای»اين بادها چشمم را پر از خاک کرده است کە نزدم بياور بەبگشا و
 و اين ام من مسافری غريب«: گويد آجنا بازخنواهد گشت، می بەگاه او هيچ کە اطمينان يابد

ميان مهراهانش  بەو چون. »اينجا افتاده است بەگذارم کە بار است خنستين و آخرين
يک غريبی داده  بەخبشی از زيورهای دهنۀ اسپ را کە گويد نگهباِن اسپانش می بەگردد بازمی

   ١.دزدی آهنا شود بەاست و نبايد کسی متهم
شاهان  بەرش بازگفته باشد تا در اواخر عمشايد اواگر اين داستان حقيقت داشته باشد 

   .نوازی داده باشد  و رعيتدوستی مردمبعدی درسی در 
در يکی از دشتها نشاِن  کە فردوسی داستانی از داد و دهش هبرام گور را چنين آورده

 آجنا را با نظارت مؤبد و وزير کاوش فرمودهبرام . هبرام داده شد بەگنجی يافت شد، و گزارِش
جرين پديد آمد، و در درونش سه پيکر زرينِ گاوِ نر و پيکرهای زرينی از ساختمانی آ. کردند

 شير و گورخر و تذرو و طاووس با چشمانی از گوهرهای هبادار، و انبوهی جواهرات در آجنا
هبرام . از گنجهای مجشيد است کە هنادند، و گفتند» گنجِ گاوان«نام اين گنج را . دست آمدبە

در ميان  کە  و بايدمتعلق بەمردم استاز خودش برجا هناده بوده مجشيد  کە ميراثی کە گفت
   . هبرام در ميان مردم تقسيم کردندفرمودۀ بەلذا مهۀ آن زر و جواهرات را. مردم تقسيم شود

نه تنها در زمان حياتش دوران سلطنت را  کە هبرام گور شاهنشاه دادگر و مهرپروری بود
 پس از مرگش نيز بر دهلای مردم ايران سلطنت درازیهای  سدهکە   بلدر آرامش سپری کرد،

نوين و زباِن از تأثير فرهنگ سياسیِ  کە ئی هنوز هم در ميان روستائيان دورافتاده. داشت
اند  دور بوده بەنامند و ستم می» طاغوتی«پرستی کە دوران شاهنشاهی را دوران  گوياِن تازی ياوه

های بازمانده از   زنده مانده و افسانه مردْممجعیِخاطرۀ زيبای دوران هبرام گور در وجدان 
بسياری از اين . گويند  بازمیهاشان دادگریِ او برسر زباهنا است و مادر بزرگها شبها برای نوه

   . دوران هبرام گور دارد ريشه در حقايقِی برجامانده در مياِن عوامِ ايرانْیداستاهنا
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داستاهنای بسياری از شکارگريهای او . گ بودشکارِ مورد عالقۀ هبرام شير و گورخر و گر
بر سرِ گورخری  کە شيری بەاو کە خوانيم ازمجله، در يکی از آهنا می. برای ما مانده است

 گويد داستان ديگری می. تيرش در هم دوخت بەجهيده بود تيری افکند و تن شير و گورخر را
ر بەسر هو را از بن شکست، و دو تيشاخِ آ شاخهای يک آهوی نر افکند و هردو بەتير او دوکە 

 ١.رسيد نظر می بە دوتا شاخماننِد بەدو را در سرِ آهو نشاند و از دوريک آهوی ماده افکند و هر
نقشِ  کە شود  يک جام نقره بازمانده از دوراِن ساسانی در موزۀ ليننگراد نگهداری میااتفاقً

   .هبرام را در مهين صحنه نشان داده است
 کە او در دل ايرانيان داشت سبب شد کە حمبوبيتی.  از دنيا رفت۴۴۰ر سال هبرام گور د
 بر اساس نگار مورخان عربی. مرگ او نيز برای مردم کشور افسانه شودکە   بلنه تنها زندگی او

هبرام گور در حين شکار گورخر درپی  کە اند  نوشتهداستاهنائی کە از ايرانيان مانده بوده است
دست  بەئی افتاد و فرو رفت و ناپديد شد و اثری از او و با اسپش در ُمردآبهگوری اسپ دواند 

 در َمرغَەزاری بەنام اين ُمردابه کە نوشته  هم اين داستان را آورده ووری ابوحنيفه دين. آمد نه
داند، و  را منی کسی عمق آن کە  بود يعنی َمرغِ مادر؛ و در آجنا ُمردابۀ بزرگی هستمَرغ دايی

   ٢.زار گرفته است  را بيشهاطرافش
 او توسط خمالفانش مرگ هبرام گور را ترورِ کە  معاصر عالقه دارندبرخی از مورخاِن

فردوسی هيچ . ه استآمد نهولی در گزارشهای سنتی خربی از خمالفت بزرگان با او . بدانند
 يزدگرد را هبرام گور در اواخر عمرش پسرش کە نوشتهکە   بليادی از داستان ُمردابه نکرده

پرستش اَيزدان پرداخت؛ شبی طبق  بەجانشين خويش کرد و خود از سلطنت کناره گرفته
گاِه او وارد شد او را بر  خواب بەبستر رفته بود و بامدادان برخناست؛ يزدگرد چون بەمعمول

   .بسترش مرده ديد
 کە اندازد اين گمان می بەگر را يک گزارش از زمان فتوحات اسالمی در خوزستان مطالعه

سلطنت رسيدن  بەدر داستان.  بوده استمدفون شهر شوش ئی در  دمخهجسد هبرام گور در
 نقش ُمهر او  کەتواند اين واقعه می. او تاج را از ميان دو شير برداشت کە هبرام گور خوانديم

دست جهادگراِن عرب افتاد در يک بنای  بەشهر شوش کە  هجری۱۹در سال . شده باشد
در کنارش ردا و رخت  کە شده در تابوتی کشف شد  در اين شهر جسدی موميايیلیشک گنبدی

. طرِف تصويرِ يک مرد با او يافت شد شير در دو  يک انگشتری با نقش دونيزپرشکوهی بود و 
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يکی از انبيای  بەاين گنبد متعلق کە  گفتند۔ جهادگرانده ۔فرمانابوموسا اشعری  بەايرانيان
اگر آن  کە  فرستادرهنمودعمر . گزارش امر برای خليفه عمر نوشته شد. استنام دانيال  بەيهود

   ١.سم مسلمانان دفن کنندر  بەرا در مهاجنا دانيال نبی است آن بەجسد متعلق
 دانيالِ تورات کە ولی از آجنا. نام گنبد دانيال در شوش معروف است بەاين گنبد اکنون

 ا يک شخصيِت ِصرفًالًزيسته و احتما زمانی می چە درە  کها تعلق دارد، و معلوم نيست افسانهبە
  اين گنبدايکی از انبيای داستاهنای تورات شده است، يقيًن بەتبديل کە يی باشد افسانه

در کنار جسد بوده ما را برآن  کە های تورات تعلق نداشته؛ و نقش نگينی دانيالِ افسانهبە
  . بوده ازآِن کسی جز هبرام گور نبوده استدر اين گنبد  کە گمان کنيم جسدی کە دارد می

 دست عرهبا افتاد دربارۀ بەپارس کە  وقتیيک داستاِن مشابِه ديگری را نيزايرانيان 
 مادر پيامرب گاه  آراماولی کە  کوروش بزرگ و ختت مجشيد نيز تکرار کردند، و گفتندگاه آرام

 عرهبا از ختريب کە مهين سبب شد.  بوده است يهودانگاه پيامرب سليماِن سليمان و دومی ختت
 کنونیتا اوايل سدۀ  کە  جا افتادچنداناين داستان .  کوروش بزرگ خودداری ورزندگاه آرام

 کوروش گاه  آرامها خوانده شد ی در پاسارگاد صورت گرفت و کتيبهشناس باستانکاوشهای کە 
چە   آن ايرانيان برای محايت ازهای آينده نيز در سده. ناميدند می» قربِ مادر سليمان«بزرگ را 

وقتی کە  چنانکار بردند،  بەشان بود يا نزدشان مقدس بود مهين شگرد رانياگانيادگارهای کە 
 امام حممد گاه  آرامکردند، دربارۀ های ايرانياِن مسلمان را ختريب می ان صفوی ساختهباش قزل

امام  کە زندان هارون الرشيد بودهاين بنا  کە شاه امساعيل گفتند بەغزالی، مردمی در خراسان
. شهرت دارد» زندان هارون«نام  بەاين بنا نيز تا امروز. موسا کاظم در آن زندانی بوده است

شود را نيز  ناميده می) کشندۀ عمر ابن َخطّاب(» قرب ابولؤلؤ«از زمان صفويه تا کنون  کە بنائی
بايست  می کە  اصليش گشتدانست و دنبال صاحب» زندان هارون«بايد در رديف مهين 

ابولؤلؤ  کە داند يقين می بەتاريخ.  بوده باشدمذهب  ُسّنیدار نام غزالی يکی از فقهای مهچون
دانيم، دهها خرابۀ بازمانده از دوران پارتيان و  میکە  چنان. در مدينه مدفون است نه در ايران

يکی از  بەهرکدامش امروزە  کساسانيان بر فراز بلنديهای مناطق گوناگون ايران وجود دارد
نيز اينها . گاه است فالن گويند و زيارت»بيبی«يافتۀ عرب منسوب است و آن را  زنان تقدس

 جهادگراِن مسلمانايرانيان با اين شگرد از ختريب توسط  کە نيايشگاههای اناهيتە بوده
» رسمِ گربکان «شيوۀ خودشان بر مدعيان توليِت اسالم و خمالفان بەرهانيده و تقدسش را نيز

ساری  ئی در کنار چشمه  بر بلندیالًشود و معمو ناميده می» گاه قدم« کە نقاطی. اند حتميل کرده
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 بە گاه بوده سپس تبديل واقع است نيز در زماهنای دوری نيايش) قناتی(يا منبعِ کََهنی 
اين . ه بوده استدآم نهايران  بەگاه  هيچااتفاقً کە يافتۀ عرب شده برای فالن تقدس» گاه قدم«
کردن حيوان برای خيرات و صدقات   در زمان ساسانی اماکن ويژۀ قربانیالًها احتما»گاه قدم«

ايرانيان حيواِن قربانی را در  کە بوده است؛ زيرا در جای خود در گزارش هرودوت خوانديم
برای سالمِت  کە  آنکنند؛ و پس از فضای بازِ زيرِ آمسان و بر روی بلندی در حضور مغ ذبح می

شاهنشاه و سرافرازی و شادمانی مردم کشور دعا کردند، گوشت قربانی در ميان مردم تقسيم 
کە گورِ يادشده در شهرِ  اگر مهۀ اين موارد را در کنار يکديگر بگذاريم موضوعِ اين .شود می

  .واهد شدهای يهودان، برايمان خردپذير خ شوش گورِ هبرام گور بوده است، نه دانيالِ افسانه
  
  



 

   آمدهايش وپی درخاورميانه مسيحيت گسترش

   عيسا مسيح و پيدايش مسيحيت

 از تبار داووِد باستانی بود و در زمانی از اسرائيليان پيامربکاهناِنعيسا مسيح از خاندان 
سر  بر. در اورشليم ظهور کرد) دوران شاهنشاهی پارتياندر ( های سدۀ خنست مسيحی نيمه

ان گر پژوهشبرخی از . ر ميان پژوهندگاِن دين مسيح اتفاق نظر وجود نداردزمان ظهور او د
اند؛ ولی شکی قابل دفاع نيست زيرا در ميان  دربارۀ تاريخی بودن شخصيت عيسا شک کرده

  .  است آهنا بودهآخرينِاند و عيسا   وجود داشتهکاهنان و پيامربانیجوامع يهودی مهيشه 
آراميها و سريانيها . يعنی نامِ او ايشوع بوده است.  استشدۀ ايشوع عيسا تلفِظ سريانی

پيش از اين يک . اند کرده تلفظ می» س«داشته را » ش«اند و واژگانی کە  نداشته» ش«
شده » س«تبديل بە » ش«در عيسو نيز . را شناختيم کە پسرِ اسحاق و برادرِ يعقوب بود» عيسو«

اند  سريانی نوشته/ کە تورات را بعدها بەآرامی ونبوده است؛ و چ» ايشوع«بود، و آن عيسو نيز 
  . سريانیِ َمشَيح است/ مسيح نيز تلفِظ آرامی. اند نامش را عيسو تلفظ کرده

بوده، و مادرش زِن يکی ) اورشليم(عيسا از يک خاندان سرشناسِ اسرائيلیِ اهل يهودا 
در . انواده نبوده استعيسا تنها پسرِ خ. از سران يهود بەنام يوسف ابن يعقوب بوده است

 نامۀ عيسا مسيح است کە پس از او نگاشته شده است آمده يکی از چندين زندگی کە ااجنيل َمّت
   : استداشتهنامهای يعقوب و يوسف و مشعون و يهودا، و چند خواهر  بەچهار برادرعيسا کە 

وب و يوسف و آيا اين پسرِ آن جنار نيست؟ آيا نام مادرش مريم نيست؟ آيا برادرانش يعق
هم  بەمهه از کجا باشند؟ پس اين مشعون و يهودا نيستند؟ آيا مهۀ خواهرانش نزد ما منی

   ١رسانيد؟
در گزارشهای تاريخی هيچ رِدپائی از عيسا مسيح وجود ندارد، و مهۀ تالشها برای يافنت   

 شناخت عيسا تنها منبع برای .نتيجه مانده است رد پائی از او در تاريخ امپراتوریِ روم بی
او در  کە در اجنيل گفته شده.  کە ما ِاجنيل ناميم استکتابِ مسيحيانماننِد  داستاهنای افسانه

   . هيروديس اعدام شدبەفرمودۀ زمان حاکميت هيروديس بر اورشليم ظهور کرد و
حاکميت  بە)پيش از تاريخِ قراردادیِ مسيحيان( پيش از مسيح ۳۷اين هيروديس در سال 
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عيسا را معاصر  کە اگر داستان اجنيل. ه اشت درگذشتپيش از مسيح ۴ و در سال هرسيداورشليم 
های هزارۀ پيش از مسيح ظهور کرده و  هيروديس دانسته درست باشد عيسا در آخرين دهه

 چهار سده پس از هيروديس برای عيسا کليساهای رومْی کە دهه پيش از زادروزی حدود يک
   . بوده استتهاز دنيا رف کردتعيين مسيح 

. معنای ُمنجیِ موعود است بەاست و»  َمشَيحايشوع« سريانیِ / آرامیعيسا مسيح تلفِظ
؛ و نيز دربارۀ تأثير دين ايرانی در ميان خن دربارۀ اساطير ايرانی شناختيمرا ضمن س» َمشَيە«

بوده ) آمسانیی  مشَيە(» اَشايی َمشَيە «عربیِتلفظ »  َمشَيحايشوع «شايد .قوم يهود سخن گفتيم
 اين عبارت را انبيای يهودی در زمان هخامنشی از اساطير ايرانی مصادره کرده الًاحتما. باشد

چنين . نام خودشان ثبت کنند بەاش را نامه اند تا شناس و تلفظش را موافقِ زبان خودشان کرده
 در جای خود در اند، و چند موردش را بعد بسيار کرده بەکاری را نبيای يهود از زمان هخامنشی

کس  هيچيک صفِت مقدس است نه نام؛ و ) منجیِ موعود(ايشوع مشَيح  .اين کتاب ديديم
» مانی َحّيا«دربارۀ مانی نيز پيش از اين ديديم کە . بوده است چە  مشَيحايشوع نامِ کە داند منی

  . دانيم کە نامِ او چە بوده است يک لفِظ سريانی و يک صفت مقدس است و ما منی
اش ساخته شد گم  ئی کە بعدها درباره های دينی قيقِت شخصيِت عيسا مسيح در افسانهح

زمانی ساخته شده باشد  چە درستی معلوم نيست در کە بەيک داستاِن مسيحیدر . شده است
روح خدا در  کە او خرب داد بەمريم مادر عيسا دوشيزه بود، و فرشته از آمسان آمد و کە گفته شده

دنيا خواهد آمد تا سلطنت ابدی جهان  بەد شد و در َرِحمِ او پرورده خواهد شد واو دميده خواه
 نام يوسف بود، و پيش از بەمريم در نکاحِ يکی از خويشانش کە گفته شده. دست گيرد بەرا
 مجعیدنيا آمد  بەچون عيسا کە  شدهگفته ١.شوهرش با او نزديکی کرده باشد حامله شدکە  آن
؛ بندگی کنند وارد شدند تا او را  اوروستای حمل تولد بە) غاِن ايرانیميعنی (» جموسان«از 

                                                 
 دربارۀ چەگونگیِ حامله شدِن مريم و بەدنيا ئی بە اين يوسف نشده است؛ و اشارهدر قرآن کريم . 1

مريم تنها فرزنِد پدر و مادرش بود، پدر و مادرش از دنيا رفته بودند و زکريا آمدِن عيسا گفته شده کە 
 را تنش از ده بيرون رفته بود و بە درون رودخانه رفت تا وشيزه بود واو د. کرد او را سرپرستی می

شرم :  بە جوان گفتاو. ئی در کنار رودخانه ايستاده است ناگاه ديد کە جواِن برازنده. شستشو دهد
جوان بەاو گفت کە فرشته است و خدا او را فرستاده است تا روحِ خدا را در او . کن و از اينجا دور شو

پس از آن مريم حامله شد . ئی بەدنيا آوَرد او را آبسنت کند؛ زيرا خدا اراده کرده کە او پسربچهبدمد و 
چون هنگام زايمانش رسيد از ده بيرون رفت و بچه . کرد و زکريا او را در خانۀ خودش سرپرستی می

 اين  تفصيلِ.، و عيسا در مهان حلظۀ تولدش با مادرش سخن گفترا در خنلستانی بەدنيا آورد
 .  در سورۀ مريم آمده استدسِت جربئيل برای پيامربِ ما فرستاده بوده بر داستان کە اهللا تعاىل



۸۶۲ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

يعنی (مهراهشان رفت  بەعنوان راهنما از مشرق با ايشان آمده بود و تا خانۀ مريم بەيک ستاره
ئی شامل طال و هبا گرانآهنا هدايای بسيار . )ستاره خانۀ مريم و زادگاه عيسا را بەآهنا نشان داد

ات و عطورات با خود آورده بودند و در پيش پای مريم ريختند و با ديدن نوزاد نقره و جواهر
جموسان . ايران برگشتند بەابراز شادی کرده در برابر او سجده کرده او را پرستيدند، سپس

 کە مردم خرب داده بودند بەوارد خانۀ مريم شوند سراغ خانه را گرفته بودند وکە   آنپيش از
آن  کە هيروديس اين را شنيد و درصدد شد. خواهد شد جهان ه است کە شاِهنوزادی بەدنيا آمد

مصر بربد، و يوسف  بەعيسا و مريم را کە  فرستادفرمانيوسف  بەخدا. نوزاد را يافته بکشد
 را سر  يهودانپائينِ بەساله  کليۀ نوزاداِن دوفرمود تاهيروديس . فرمان خدا را اجرا کرد

يوسف  بەپس از چندی خدا. مصر برده بود بە بەفرمودۀ خدابريدند؛ ولی عيسا را يوسف
او آهنا را برداشته از مصر بيرون . يهودا برگردد بەعيسا و مادرش را برداشته کە  فرستادفرمان
اورشليم خودداری  شهرِ بەاز رفنت کە  فرستادفرماناو  بەچون وارد سرزمينِ يهودا شد خدا. آمد
 سنين جوانی رسيد يکی از خويشانش بەوقتی عيسا. ره بردوستای ناصر  بەاو عيسا را. کند

   ). پيروِ يحيا شد اويعنی(دست او تعميد شد  بەعيسا. کرد نام يحيا نبوت می بە)اش پسرِ خاله(
اند پيامربِ   تلفظهای ديگرِ نامش را يوحنا و يوحان و يوهانس و يونس آورده کەاين يحيا
 ا يهود دينی احيای سلطنِتان برضِد سلطۀ روميان و شوراندِن يهوددر تالشِ زماِن خودش و

زکريا پدر يحيا نيز پيش از .  را حاکم اورشليم بازداشت و زندانی و حماکمه و اعدام کرداو. بود
 مهچون او را ادامه داد و فرجامش عيسا پس از يحيا راِه. يحيا بازداشت و اعدام شده بود

   .فرجام زکريا و يحيا بود
جستجوی زمان ظهور عيسا برآئيم  بەبگذريم، اگر خبواهيم کە  اجنيلهاهای افسانهاز 

خواهانۀ   زکريا و يحيا و عيسا را با شورش استقاللاعدامهای پياپیِ کە شايد درست باشد
سال ادامه داشت در  چند کە اين شورش. يهودان در اورشليم در دهۀ هفتمِ مسيحی پيوند بزنيم

. شد روميان سرکوب شد و اورشليم و معبد يهودان ويران م با کشتار گسترده توسط۷۰سال 
 دهه پس از چنداين شورشها . م در هم شکسته شد۷۳آخرين مقاومت يهوديان در سال 

   .زيسته است میگفته شده عيسا در زماِن او  کە هيروديس اتفاق افتاد
 در سدۀ خنست مسيحی خربی از وجود مسيحيت در جائی از خاورميانه نيست، ولی

اند و  دين او گرويده بوده بەشايد تا اوائل سدۀ دوم مسيحی مشاری از يهودان در فلسطين
   .او آورده بوده نوعی انشعاب مذهبی را در دين يهود ايجاد کرده بوده است کە تعاليمی

کرد،  می) شدۀ اسرائيل خدای کهن و فراموش(» ايل«پرستش  بەبازگشت بەعيسا دعوت
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او  کە تشکيالتی. تعاليم موسا بازگردند بەبرای جناِت يهودان کە واستخ و از کاهنان يهود می
 مهچونعيسا نيز . مانی بعدها ايجاد کرد کە تشکيالتی داشت بەايجاد کرد شباهت نزديکی

هرکه با « کە گفت يهودان می بەاو. در مرکز تشکيالتش قرار داشتند کە  حواری داشت۱۲مانی 
من  بەد مردم را از پيوسنتآور نهپيرویِ من در بەمردم را  هرکەمن نيست برخالف من است، و

وح ر  بەجز کفر بەشود هر نوع گناه و کفری از انسان آمرزيده می« کە و گفت. »دارد می باز
   ١).يعنی عيسا(» القُُدس

 سوار بر يکعيسا پس از اعدام شدن يحيا  کە در يکی از داستاهنای اجنيل گفته شده
، )کجا رفت کە بەمعلوم نيست(او پيوستند  بەو پيروانش از راه خشکیکشتی از فلسطين رفت؛ 
شهرهای صور و  بە اوسفرهای بعدیِ. رفت» جنيسره«نام  بەجائی بەسپس با آهنا از راه دريا

 هدف از اشاره. اند رازآميزی بازگفته بەگونۀ باز هم کە است) لبناِن بعدی(صيدا در فينيقيه 
عيسا برای مردم  کە هائی است بازگويیِ معجزهکە   بلای واقعیاين سفرها نه بيان رخدادهبە

يکی از يارانش را پياده از روی دريا عبور داده، ديوانگان  (آورند ايمان نبوتش بەکرده بوده تا
يکی از  بەدر اشاره). آور را مداوا کرده را هشيار کرده، مردگانی را زنده کرده، بيماريهای مرگ

در  کە سختيهائی بە.چهار هزار مرد با او بودند کە يل رفته گفته شدهکوهستان جل کە بەسفرها
اما . روز هيچ غذائی برای خوردن نيافتند بار سه  يک کە مثالًاند اشاره رفته اين سفرها کشيده

 کوچک نان و چندتا ماهیِ تا هفت کە آن هدف بوده تا معجزۀ عيسا را نشان دهند بەاين اشاره
فلسطين  بەئی آشفته بەگونۀ دنبالۀ داستان. زار مرد خوردند و سير شدندآورد و مهۀ آن چهار ه

شهر قيصريه  بە با پيروانش سپسعيسا. دهد عيسا را در شهر جمدل نشان میگردد و  برمی
پطرس تلفِظ  (معبد بنا کند کە گويد پطرس نام داشته می کە ترين حواريش برجسته بەرود و می

کە   ايناشارۀ نازکی نيز در اينجا آمده و آن. )نامِ رومی بودديگری از پِترائوس است کە يک 
، و کسی او استند مريداِن کە  کامل زندگی کنند تا کسی متوجه نشودمريدانش بايد در رازداریِ

او مهينجا . او مسيح است و نبايد مريدانش نام او را نزد ديگران بر زبان آورند کە نبايد بداند
ممکن  کە اين سفری است کە اورشليم برگردند؛ و تأکيد کرد بەناسطور ناش کە بەتصميم گرفت

 هرکه جاِن«: است فرجامش کشته شدن باشد ولی بايد برای کشته شدن آماده باشند؛ و گفت
بەاين دنيا / يعنی دوباره زنده خواهد شد(» را بازخواهد يافت خاطر من هالک کند آن بەخود را

خواهد  زنده شاناگر کشته شوند او  کە ايشان نشان دهدکە بە  آنو برای). رجعت خواهد کرد
او گفتند و  بەنزدش آمدند و چيزهائی بەکوهستان برد و در آجنا چند مرِد ناشناس بەکرد آهنا را
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. اينها موسا و انبيای قديم بودند کە پيروانش گفت بەپس از آن او. رفته از نظرها هنان شدند
 من چە  بەآناگر کە آهنا گفت بە او نيز،.ان حمکمتر شدپيروانش با ديدن اين معجزه ايمانش

او . کنم من می کە  استوار داشته باشيد مشا نيز خواهيد توانست معجزاتی بکنيدگويم ايماِن می
 يهودا شد؛ و در اينجا مأمور ماليات آمده  کشورِاش وارد يکی از شهرهای  ويژه مريِد۱۲سپس با 

طلبيد، و او چهار دينار برای جزيۀ ) بر رعايای امپراتور مقرر بود  کەمالياِت سرانه(از او جِزَيه 
از اطاعت دولت بيرون نيست و قصد  کە مأمور داد تا نشان داده باشد بەخودش و پطرس

   . ندارد کردن و شوراندِن يهودان برضِد دولت راشورش
 خری بود مادهاو سوارِ :  است و تسخيرِ شهر بزرگاورشليم خرب يک شورشِ بەاما ورود او

خرب پيشواز بزرگ  کە دنبالۀ خرب. ئی مهراه داشت، و پيروانش در دنبالش روان بودند کّرهکە 
   : اورشليم از او است چنين استمردمِ

های درختان را بريده در راه  گروهی رختهای خود را در راه گسترانيدند، مجعی شاخه
! هوشيعانا پسرِ داوود«: زدند انگ میرفتند و ب گستردند، و مجعی از پيش و پسِ او می می

و چون وارد » !هوشيعانا در بلندترين جايگاه. آيد نام خدا میکسی کە بەخجسته باد 
اين «: گفتند آن گروه می» اين کيست؟«: گفتند آشوب آمده می بەاورشليم شد متام شهر

مان در معبد باستانی سلي ( خداپس عيسا وارد هيکلِ .»است عيسای پيامرب از ناصره
کردند را بيرون راند و ختتهای  در هيکل خريد و فروش می کە شده مهۀ کسانی) اورشليم

خانۀ  کە مکتوب است«: ايشان گفت بە؛ وکردصرافان و کرسيهای کبوترفروشان را واژگون 
   .»ايد کريوۀ دزدان کرده بەشود؛ ليکن مشا آن را تبديل من خانۀ دعا ناميده می

را بازار عمومی کرده بودند  بە تبديل مصادره کرهروميان کە يهودان بزرِگ يعنی معبِد  
  . د برگرداَنگاِه خدای يهودان  و عبادت بەحالت اصليشسازی کرد تا آن را پاک

 اين اقدام آمِد پیولی کاهنان بزرِگ يهود از . گونه عيسا معبد اورشليم را تصرف کرد اين
توسط حاکمان  کە  از زمان اسکندر تا مهان اواخربيم داشتند؛ زيرا جتربۀ چندين شورش ناکام

کشتارهای بزرگ و خرابيهای عظيم اجناميده بود را در پيش رويشان  بەيونانی و سپس رومی
 نيروئی دست چە تو با کە نزد او آمده گفتند بە)حاخامها/ فقيهان (روز ديگر کاهنان. داشتند

بان من خدا است و  پشتی کە  او پاسخ دادگاِه قدرت تو کجا است؟ ای؟ تکيه اين اقدام زدهبە
او  بەترين مردمان پست کە قدرت من از آمسان است؛ يحيا پيش از من برپا خاست، و در حالی

   .ديدآور نهاو ايمان  بەايمان آوردند مشا
ميان  کە دهد حاخامها کرد نشان می بەدر اجنيل گفته شده عيسا کە سويه نصيحتهای يک
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 کە دهنداند بەاو هشدار  حاخامها کوشيدهسويه رفته است، و ۔ت طويلِ دواو و حاخامها جمادال
آهنا  کە بەعيسا نيز کوشيد. هزينۀ يک شورش ديگر را بپردازند کە مردم اورشليْم توان ندارند

و در اينجا، با نشان دادن يک سکۀ . اقدام او شورش برضد دولت روم نيست کە بفهماَند
؛ يعنی »خدا بەقيصر بدهيد و مال خدا را بەمال قيصر را« کە تدينار، آن مجلۀ معروف را گف

 های ديگری نيز داستان مناظره.  است و کاری با سياست ندارم يهودهدف من احيای دينِ
هائی از عقايد دينیِ  دهد حاخامها با جنبه نشان می کە  است آمدههاطور خالصه در اجنيلبە

ئی  گ و هبشت و دوزخ خمالف بودند؛ و اين عقيدهندگی پس از مرز  بەعيسا ازمجله با عقيده
را  آن کە زمانی بود  ايران و عراق ديريهودياِن گرچە متأثر از باورهای دينیِ ايرانيان بود؛ و

 هنوز آمادگی برای پذيرش چنين يهودانی کە در فلسطين مانده بودندپذيرفته بودند ليکن 
» پسرِ خدا«سختی مورد خمالفت حاخامها بود  کە بە عيساعقيدۀ ديگرِ. نداشتندرا ئی  عقيده

در جای خود کە  ۔چنان مصر سياسیِ دينیدر فرهنگ  کە ئی بود  اين عقيده١.بودِن او بود
مشردند؛ زيرا ادعای پسر خدا  را کفر می هزار ساله داشت ولی يهودان آن ۀ چندپيشين ۔ديديم
الفت آهنا با عيسا برسرِ موضوع مورد ديگرِ خم.  و کفر بودمعنای ادعای خدايی بود بەبودن

.  يهودان سازگاری نداشتبا فرهنگ سنتیِ کە کَشی بود زهد و دنياگريزی و فقرزيستی و رنج
 بەگونۀ باال گرفنت اختالف حاخامها با عيسا و حتريک عوام توسط عيسا برضد حاخامها نيز

   :خوانيم جا چنين می مثالً در يک.  بيان شده استهاآشکاری در اجنيل
کاتبان و فريسيان بر کرسیِ موسا «: عيسا آن مجاعت و مريدان خود را خطاب کرده گفت

 کە جا آوريد ولی کردارتان نبايد بەگويند را نگاه داريد و مشا میچە بە  آناند؛ پس نشسته
آهنا بارهای گران . کنند گويند عمل منی  میچە  بەآنمهچون کردار ايشان باشد؛ زيرا ايشان

کنند  می هرچە .هيچ باری را بردارند کە خواهند هنند ولی خودشان منی دم می مربر دوشِ
 را عريض و دامن قبايشان را هاشانمحايل.  مردم بکشندخِر   بەبرای آن است تا خويشنت را

کنند؛ و باالنشينی در مهمانيها و روی منربها و متلق ديدن از مردم در کوی و برزهنا  هپن می
 مردم در کوی و برزهنا در برابرشان تعظيم کنند و کە القه دارندع. دارند را دوست می

را پيشوائی مهچون مسيح  کە  حقيقْی مشائيدولی سرورِ. بگويند» سرورم سرورم«آهنا بە
فروتنی پيشه کند سرافراز  هرکە  وشود، میخود را بلند گرداَند پست  هرکە …داريد
 آمسان را بر روی های ملکوِت دروازه کە کاروای بر مشا ای کاتبان و فريسياِن ريا. شود می

ديگران  کە گذاريد شويد و نه می بنديد، و نه خودتان وارد ملکوت آمسان می مردم می
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شده  کاری ظاهرتان مهچون گورهای کچ کە وای بر مشا کاتبان و فريسيان… وارد شوند
عدالت  بەاهر گنديده است؛ تظرسد ولی درونش مردارِ نظر می بەسفيد و زيبا کە است
 چەگونه !ای ماران و ای اژدهازادگان…  از ريا و شرارت استپرکنيد ولی باطنتان  می
   ١ !از آتش جهنم رهايی يابيد؟ کە خواهيد می
عيسا پس از آن زندگی خمفیِ  کە دهد  نشان میها آمده است اجنيلائی کەداستاهن  

 اورشليم  شورشِ اين علت شکسِت و استهآمد نهزمينه  درپيش گرفت؛ ولی هيچ شرحی در اين
معبد  بەتوانسته در ميان مجع آشکار شود يا او ديگر منیدهد کە  داستان نشان می. اند را ننوشته

ه و کە خرب از حضور شبان خربی نيست بل مريدان در پيرامون او ديگر از حضور مجعِ. برود
 شهر اورشليم کە رسد ینظر م بە. او در خانۀ يک زن و سپس در خانۀ يک مرد استهنانیِ

طور کامل در تصرف پليس، و اطراف شهر در حماصرۀ نيروهای ضد شورش بوده، او مورد بە
عيِد بزرِگ  ( عيد فصحاو در شبِ.  بوده، و خروج از شهر نيز برايش امکان نداشته استگرد پی

خاص است ه مشغول خوردن شام در خانۀ يکی از حمرمان گاه دهبا حواريوِن دواز کە )يهودان
 از بازداشت و اعدام خودش) اند دانسته ترين ياران عيسا نامش را منی حتی برجسته کە مردی(
تکاليفی بر دوش  چە پس از او کە کند آهنا می بەهای بسيار دهد و توصيه حواريون خرب میبە

   .راِه او را ادامه دهند چەگونه دارند و
  را برداشته)اش مريداِن برجسته(ش ريوناو شبانه حواخودانيم کە  در دنبالۀ داسنت می

اش  خورده يکی از مريدان فريب. روز ديگر مأموران دولتی رِد او را يافتند. کوه زيتون رفتندبە
عيسا اگر خودش را تسليم نکند  کە شايد اين مريد گمان کرده بود. رِد او را آشکار کرده بود

 ده شده بوگير دستشناخته و ين مريِد او اشايد هم .  و اعدام خواهد شدگير دست يحيا مهچون
  رومی با مششيرهای آختهگروهی مأموران مسلحِ. ه استو زير شکنجه رِد پای عيسا را داده بود

اگر من  کە حواريون گفت بەعيسا. خورده راهنمايشان بود اين مريِد فريب. کوه زيتون رفتندبە
ت من از آمسان خواهند آمد؛ ولی من چنين  مالئکه برای محاياراده کنم هم اکنون دوازده لشکرِ

در تاريکیِ شب گريخته جانشان را  کە مسلح بودند توانستند کە حواريون. کاری خنواهم کرد
   . شدگير دستجنات دهند؛ ولی عيسا 
 و داوران )رئيسِ فقيهاِن يهود (بزرگ حاخام.  بەمعبد اورشليم بردنداو را برای حماکمه
 گفته بود پسرِ کە بزرگترين اهتام او آن بود. ند و او را حماکمه کردنددر معبد اورشليم مجع شد

دربارۀ  کە پس از چندين پرسش. شد خدا است؛ و اين در دين يهود کفر و ارتداد مشرده می
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پسر  کە ای تو ادعا کرده کە او گفت بەاهتامهائی از او کرده شد و او پاسخ نداد، حاخام بزرگ
 پس پسرِ از اين کە گويم ولی من می. اين را تو گفتی«: رد و گفتعيسا انکار نک. ی استخدا

نشسته است و بر ابرهای ) يعنی خدای آمسانی(قّوت  بر دسِت راسِت کە انسان را خواهيد ديد
» دهيد؟ نظری می چە .کفرِ او را شنيديد«: داوران گفت بەحاخام بزرگ. »آيد آمسان می

   .» استکشته شدنمستوجب «: گفتند
مورد .  ديگر او را در دادگاه دولتی و زير نظر حاکم رومیِ اورشليم حماکمه کردند روز

شورش درآوردن مردم برضد  بەبياِن امروزی، به(اهتامش ادعای سلطنت بر کشور اسرائيل بود 
هم زدن نظم عمومی، اقدام غير قانونی برای تشکيل  ، تالش برای برمشروعِ دولتسلطۀ 

   .هتامی پاسخ نداد و دفاعی نيز از خودش کردهيچ ا بەعيسا). حاکميت
رخت گاه   آن،)تعزير کردند(تازيانه بستند  بەچون حکمِ حمکوميت صادر شد او را

دست راستش  بە و تاجی از خار بر سرش هنادند و عصائی از نی کردندرنگی بر تنش سرخ
 کە ۀ استهزاءنشان بەرخت و تاج و عصا و ختت سلطنت(دادند و او را بر ختتی نشاندند 

زدند و  رفتند و در برابرش زانو می ، و سپاهيان رومی می) شوداخواسته شاه کشور يهود می
گونه او را در حضور  افکندند؛ و اين و تف بر رويش می» !سالم، ای پادشاه يهود«: گفتند می

   .کردند  مردم اورشليم مسخره میمجعِ
. گاه بردند اعدام بەاو را ئی الیسپس رختش را عوض کردند و طی مراسم بسيار جنج

هوش شود و در  گياه دادند تا بی تلخ بەاو نوشابۀ سرکۀ آميخته بەاو را بر دار بزنندکە   آنپيش از
 کە شدن بر صليب را نکشد؛ ولی از بس تلخ بود نتوانست هوشی مبيرد و درِد چارميخ بی

در  کە ا نيز در کنارش آويختنداش ر کيفرنامه. صليب کشيده شد بەبنوشد؛ لذا با رنج بسيار
   .»اين است پادشاه يهود«: بااليش نوشته بود
پسر خدا و پادشاه يهود است در  کە پيش از اين از زبان او شنيده بودند کە مردم شهر

: گفتند و می» !ير بياز  بەپسر خدا بودی از صليب کە تو«: گفتند او می بەمياِن خودشان خطاب
   »!او توجهی دارد اکنون او را جنات دهد بەخدا اگر.  استپسر خدا کە گفت او می«

 کشيد و بلندیکشيد، و سراجناْم َضّجۀ   زنده بود و درد میۀ دارسرِ چوب او چند ساعت بر
   .و دقايقی بعد جان داد» !چرا مرا رها کردی؟! ای ايل! ای ايل«: گفت

از مريداِن  کە ز يهودان حاکم اورشليم پائين آوردند و حتويل يکی ااجازۀ بەجسدش را
 کە خوِد اين يهودی از حاکم تقاضا کرده بود. را دفن کرد ناشناختۀ وی بود دادند، و او وی

   .ی حتويل دهندو  بەجسد را
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یِ او شده بود نيز پس از گير دستگاِه او را نشان داده باعث  خمفی کە دهخور فريبمريِد 
   ١.تکب شده بود خودکشی کردمر کە  بزرگی گناِهاعدامِ او از شدت احساسِ

  تشيع جنازۀ عيسا ممنوع اعالم شده بوده؛ زيرا در تشييع جنازه او فقط دو زناظاهًر
کە   آندانيم جز اش منی ما چيزی درباره کە نامهای مريم شرکت داشتند؛ يکی مريم َمجَدلّيهبە

اند  نوشته کە ریيی شد؛ و ديگ يک زن اسطوره بەها تبديل شده  برای مسيحیهای بعد در سده
اند، ولی معلوم نيست  يعقوب و يوشع برادران مادری عيسا بوده. مريم مادر يعقوب و يوشع بود

  ؟ !اند بگويند مريم مادر عيسا چرا خنواسته
؛ يعنی او پس از آن در اند دست نداده بەاز فرجام مريم مادر عيسا پس از او هيچ خربی

   .تاريخ گم شده است
حواريوِن او . بودند) يهوديان(اسرائيل   از بنیا اوليۀ عيسا مسيح عموًمحواريون و پيرواِن

مريدانش مرِگ او .  او را ادامه دهنداز يهودا گريخته در جاهای دوردست متواری شدند تا راِه
حواريون  بەاند و او او را حواريون در کوه جليل ديده کە  و پس از او گفتند٢کردند، را باور منی

من سپرده شده است و تا جهان باقی است من در ميان مشا  بەنت آمساهنا و زمينسلط کە گفته
اگر مرا اعدام  کە حواريون گفته بوده بەيشگير دستعيسا روز پيش از  کە گفتند می. خواهم بود
داستاهنای . جهان برخواهم گشت بەشدمن از گورم برخواهم خاست و روز پس از دفن کنند سه

 گور و بيرون آمدنش از گور و  زمينِنده شدنش در گور و شکافته شدِنز چەگونگی بسياری از
   . نوشته شدهاسرِ زباهنا افتاد و بعدها در اجنيل ديده شدنش توسط برخی از مؤمنين برسپس 

  گسترش مسيحيت در خاورميانه

 پس از اعدامِ او و تعقيبِ پيروانش  خودمانياراِن حممدعلی باب در ايراِن کە گونه مهان
 کە و دينی را بنياد هنادند  او را رها کرده راه مساملت گرفتندطلبانۀ  مبارزاتیِ حاکميتيوۀش

 مطلق از حاکميت زمانه بود،  ضرورت اطاعِتنيزاساسش بر مساملت و عدم خشونت و 
تبليغِ  بە اطاعت مطلق از حاکميِت زمانه، ضرورِت ضمن تبليغِ پس از اوحواريوِن مسيح

                                                 
 .۲۸۔ ۲۴، باهبای اجنيل مىت. 1
نه او را کشتند و نه بر « گفته شده کە  بودلمورد تأييِد کامدوراِن مکی کە باورهای مسيحيان در قرآن . 2

را بەسوی خود  کە اهللا وی يقيًنا او را نکشتند، بل… ئی برايشان پيدا شد دا زدند، ولی شبهه
نيست مگر کە پيش از مردِن او بەاو ايمان خواهد ) يعنی يهودان(کس از اهل کتاب  و هيچ… برکشيد

   ].۱۵۸۔ ۱۵۷سورۀ نساء، آيات [» آورد
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خبشی از آهنا را عيسا گفته بود و خبشی ديگر نيز ضرورت زمان  کە داختندتعليماِت نوينی پر
انشعابی هم در پيروان مسيح ايجاد شد و خبشی از . در ميان مردم تبليغ شود کە کرد ايجاب می

حواريون عيسا در پيش گرفته بودند جدا  کە راهشان را از راهی) يوحّنا( يحيا پيشينپيرواِن 
. ناميده شدند» صاّبی «در آيندهيحيا منسوب کردند و  بەودشان رااينها دينِ خ. کردند
سبب شورش  بەشايد! شرايطی چە معلوم نيست در(ودی از فلسطين اخراج شدند ز  بەها صابی

ايران پناهنده شدند و در عراق و خوزستان اسکان يافتند و  بەو) اه افکندندر   کە بەضد رومی
پدر و مادر مانی از  کە در سخن از مانی ديديم. کردنددينشان را تا زمان ظهور مانی حفظ 

چون مانی مبعوث شد . پيروان اين دين بودند و مانی نيز پيش از بعثتش از فعالينِ اين دين بود
جانب  بەخبشی از آهنا از مانی پيروی کردند، و پس از اعدام شدِن مانی و سرکوب پيروانش رخ

 کە بعدها.  حفظ کرده بودند مهچنان صاّبی ماندنددين خودشان را کە بقيه. مسيحيت کردند
ها مسلمان شدند و خبشی ديگر تا امروز بر دين  ايران و عراق آمد خبشی از صابی بەاسالم

   .اند خودشان مانده
 بر زهد و ناميده شد» مسيحيت «عيسا مسيح نسبت داده شد بەدر آينده کە اساس دينی

های  کشيدۀ توده اين تعاليم با روحيۀ ستم. ه شده بودکشی هناد دنياگريزی و فقرزيستی و رنج
بار ستمهای روميان کمرشان را خم کرده بود سازگاری داشت  کە روستايیِ شام و مصر و اناتولی

   .اندک در ميان جوامع روستايی گسترش يافت و اندک
  خبش غربیِهای رستايیِ سرزمينهای  ميان تودهگسترش دين مسيح در چەگونگی دربارۀ

کننده وجود ندارد، ولی تا اواخر سدۀ  های دوم و سوم مسيحی گزارش قانع خاورميانه در سده
دين مسيح درآمده بودند؛ زيرا از  بە خاورميانۀ غربیبزرگی ازچهارم مسيحی مردم خبش 

دين رمسی تبديل کرد گسترش آمرانۀ مسيحيْت توسط دولت  بەرا امپراتوری روم آن کە زمانی
آميزِ  رافتادِن قهری و خشونتون در مهۀ سرزمينهای امپراتوری و  اين ديروم سبب گسترش

زمان بەدينِ شبِه فراگير در سرزمينهای زيرِ  دين مانی تا آن. شد دينِ مانی نيزدينهای بومی و 
آميزِ دستگاههای دولتی روميان  سلطۀ امپراتوری روم تبديل شده بود، و اگر نه جهاد خشونت

ن بەدين مسيح بود دين مسيح بەصورت جزاير کوچکی در ميان پس از رمسيت خبشيد
شد و  می) صاّبيان(داد و اقليتی شبيه دين يحيا  زندگی ادامه می  مجاعاِت انسانی خاورميانه بە

ولی . داد بست و جايش را بەدينِ مانی می يی رخت برمی شايد هم از صحنۀ جوامع خاورميانه
مسيحی کردن اقوام زيرِ سلطۀ خودش سبب شد کە دين جهاد دستگاه نظامی دولِت روم برای 

مسيح بەتنها دين در درون قلمرو امپراتوری روم تبديل شود و دينهای موجود با خشونِت بسيار 
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  . نابود کرده شود
دين مسيح در آغازِ پيدايشِ خويش مبتنی بر تعاليم تسامح و مدارا و مبارزۀ منفی و عدمِ 

بود؛ ) يعنی دستگاههای سلطۀ دولتی(نه در برابرِ زورِ سياسی خشونت و حتی تسليمِ متواضعا
ولی از اواخرِ سدۀ چهارم مسيحی بەبعد کە تبديل بەدين دولتی شد و برای گسترش خويش از 
دستگاههای سرکوب دولتی استفاده کرد تبديل بەدينی شد کە با بەکار بردِن خشونِت بيش از 

رها کردن دين خودشان و گرفنت دين مسيح  ات انسانی بەآميزِ مجاع حد و اندازه و اجبار ارعاب
  . گسترش يافت

ندگی ز ئی بە  بەگونهدر سرزمينهای امپراتوری کە بعد تنها دينی بەاز سدۀ پنجم مسيحی
ان رومی گر حکومتمهواره توسط جهادگران و  گرچە يهودان. خويش ادامه داد دين يهود بود
و در (با پراکنده شدن  کە  توانستندمجاعاتی از آهنالی گرفتند و مورد سرکوب و آزار قرار می

هويتشان را حفظ رسيد  در سرزمينهائی کە دست جهادگران بەآجناها منی) حقيقْت آواره شدن
 بار  در سرزمينهای امپراتوری روم داستان اندوهشدگان  مسيحیداستان يهودستيزیِ. کنند

   .ستجايش در اين گفتار ني کە  است ضدبشرییجنايتها
خوردۀ  ساسانی مجاعات بزرگی از اسيراِن شامیِ سپاهيان شکستشاهنشانیِ در دوران 

نصيبين، موصل،  (رودان  ميانروميان در جنگها توسط شاهنشاهان ساسانی در نقاط خمتلِف
 و تبديل بە شدند اسکان داده می) هرمزاَرَدَشير، شوش(و خوزستان ) کرکوک، بابل، تيسپون

 تابعيِتکە   چونخبش بزرگی از اينها سريانيهای مسيحی بودند، و. شدند ان میاتباع دولِت اير
 درون سرزمينهای آهنا داده شده بود و دارای حقوقی مساوی با حقوق مهۀ اقوامِ بەايران

اندک در ميان بومياِن  تبليغ پرداختند؛ و دينشان اندک بەشاهنشاهی بودند برای دين خودشان
 بسياری از باورهای پيرواِن اين دين با فرهنگ سنتیِ. سترش هنادگ بەعراق و خوزستان رو

مسيح منايندۀ بالواسطۀ خدای آمسانی بود و وعده  کە يژهو  بەمردم عراق مهخوانی داشت،
نظر  مسيح از اين. ودی از آمسان خواهد آمد و بر جهان سلطنت خواهد کردز  کە بەشد داده می
 هنوز در فکر دينی آهنا زنده هاشانياد کە م عراق داشت مردپيامربشاهان باستانیِ بەشباهت

تابعيِت دولت ايران  بەايران و بە پناهندهبيشترشان(تبليغات کشيشان سريانیِ آمده از شام . بود
  بود مهراههای گوناگون از عيسا و مادرش مريم در زمان فعلی با داستاهنای معجزه کە )در آمده

مسيحی شده کسی کە گفتند  يی می های ومهی و افسانه منونهبا آوردن مثاهلا و  کە يژهو بە
آن  بەدرنگ مهۀ مشکالت زندگيش حل شده است، در کشاندن روستائيان خوزی و آرامی بی

   .دين اثر بسيار داشت
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را   ۔و اينمانی از عيسای آمسانیِ خودش ساخته بود کە ئی  فرابشریشخصيت مقدسِ
ثر بسياری در کشاندن مانويهای زيرِ سرکوبِ دستگاِه  نيز اکنون ادر سخن از مانی ديديم۔

   .دين مسيح داشت بەدينیِ مغان
ايرانیِ درون قلمرو خويش  کە دولِت ايران از نظرِ سنتْی دربارۀ دين و آئينِ اقوامِ ان چون

ميان مجاعاِت های سدۀ پنجم، مسيحيت در  تا نيمهسياست مدارا و تساهل و تسامح داشت، 
 نوعی حالت يژه در ميان روستائيانْو   بە و خوزستان گسترش بسيار يافته ورودان نانسانی در ميا

کليسا داد و بِت عيسا و مادرش مريم  بەآهنا جايش راپيشين خود گرفته بود، و معابِد  بەگير مهه
   . را گرفتپيشيندر معابِد کليساشده جای خدايان 

   و ارمنستان رودان در ميان کشيشان حتريکات

مهرنرسی زنده بود، دربار  کە تا زمانی. سلطنت رسيد بە هبرام گور پسرش يزدگردپس از
تسامح دينی و آبادسازی کشور در . ايران از مهان سياست ُمتََّبع در زمان هبرام گور پيروی کرد

عنوان مقتدرترين شخصيت کشور ياور شاهنشاه  بەزمان يزدگرد دوم ادامه يافت، و مهرنرسی
 کشور  کليدیِاو در زمان هبرام گور سه پسرش را در سه منصبِ. هايش بود امهگيریِ برن در پی
ايران و ايرانی خدمت  بەعنوان جمريان ارادۀ او در اين مناصب بە و اين سهه بود،گماشت

بود؛ پسر ) هيربدان هيربد( سرپرست آذرگاههای کشور ۔داد زروان۔يک پسرش . کردند می
 ۔کاردار۔بود؛ و پسر سومش ) ساالر واستريوشان(ورزی  وزير کشا۔اسپ گَشن ماه۔ديگرش 

 مجع آمدن مناصب کليدی کشور در ١.بود) ساالر تاران ارتش( کل نيروهای مسلح ده فرمان
 کە بر امور کشور تسلط کامل داشت؛ و چون کە دست مهرنرسی از او شخصيتی ساخته بود

  و هببوِدخدمت بەمردمهت اش در ج دوست بود با قدرت فائقه مردی خيرانديش و ايران
   .کرد یِ مردم عمل میخبت خوش کشور و شادزيستی و اوضاع

شناس و  ترين دين برجستهکە   بلساز کشور بود ترين سياست مهرنرسی نه تنها برجسته
و عقيده ا. دار آزادی دينی بود رفت، و مهچون اسالف بزرگش طرف مشار می بەمتکلم نيز

اقوام و اديان و عقائد گوناگون را زير چترِ  کە هپناوری استايران کشور بزرگ و  کە داشت
 است و هسر مهۀ اينها سايه افکند  و دولت ايران مهچون پدری مهربان بر است،خويش گرفته

 يهودان از ديرباز در نقاط خمتلف کشور. ندگی ادامه دهندز  بەامنيت و آرامشدر  کە مهه بايد
آراميهای . گونه آزادی دينی داشتند بل جاگير بودند و مههيژه در خوزستان و اسپهان و باو بە

                                                 
  .۴۱۲/ ۱طربی، ريخ تا. ١
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 آن حتول خبشيدند تا بەآهسته  عقائد دينيشان را حفظ کردند و آهسته کاملْعراق با آزادیِ
تبليغ بزنند و  بەدست کە در مسيحيت نيز آزاد بودند. مسيحيت رسيدند بەمانويت و سپسبە

مهچون ۔شاهنشاهان ساسانی .  داشته باشنددر شهرها برای خودشان کليسا و مراکز دينی
پيروان اديان درون و بيروِن کشور  بە چندان نسبت۔اسالف بزرگ هخامنشیِ خويش

 گرفتند و اسارت می بەحتی وقتی در جنگهای شام جنگندگان رومی را کە منش بودند بزرگ
 ، با دين اينهادادند ی و تابعيِت دولِت ايران بەآهنا مدادند درون ايران منتقل کرده اسکان میبە

آمدند، و   دينی اينها برمنیباورهایِمسيحيت بود کاری نداشتند و درصدد تغيير دادن کە 
هزينۀ دولت برای اين  بەبرای خودشان کشيش و کليسا داشته باشند، و حتی کە دادند اجازه می

در خراسان   کەدسته از چنين مسيحيانی حتی آن. شد اسيرشدگاِن آزادشده کليسا ساخته می
زبان  ايرانی کە شان نسلهای بعدیاسکان داده شدند دينشان را برای خودشان حفظ کردند، و 

در ميان ايرانيان نيز برای دين خودشان پيرو  کە شدند نيز مهچنان مسيحی ماندند، و کوشيدند
نام ە بيک کشيش سريانی کە دهد ما خرب می بەهای کشيشان مسيحی  نوشتهمثالً. وپا کنند دست

در هرات در ميان ايرانيان برای دين ) پدر قباد(در زمان شاهنشاه بالش ) جربئيل(گابريل 
   ١.کرده است خودش تبليغ می

شور ساسانی را با آب و تاب بسيار  در کهاشان داستان فعاليتکشيشان مسيحْیحالی کە در 
کسی از ايرانيان در دردون  کە  اينبرای ما بازمانده است، گزارشی از کە اند در کتاهبائی آورده

و  دنياگريز علت اين امر نيز تعارضِ تعاليمِ. اند دست نداده بەدين مسيح درآمده باشد بەايران
 کە  مسيحيان با سنتهای فرهنگی ايرانيان بودهباورِ  و خرافهنگر انديش و آخرت زهدگرا و سوگ

در ايران . ده بوده استوری از نعمتهای آفريدگار هناده ش اساسش بر شادزيستی و هبره
پيروان مانی از خوزيان و آراميان بودند و دين مانی در ميان ايرانيان  کە گونه ساسانی، مهان

 بعالوهشدگان نيز از ميان مهين دو قوم بودند  برای خودش جائی باز کند، مسيحی کە نتوانست
 کە در منطقۀ حران و نصيبينرودان  شدۀ ميان تباراِن بومی خبشی از مردم ارمنستان و نيز يونانی

   .اکنون در شرق سوريه است
ئی برضد دين  جهادگراِن مسيحی در زمان سلطنت يزدگرد دوم تبليغات بسيار گسترده

اه افکندند، و َمزداَيسَنە و ميتَرَيسَنە را دين خرافاتی و مبتنی بر عقايد خردناپذير ر  بەآريايی
در . آئين خودشان جلب کنند بەلی و ارمنستان رااين وسيله مردمِ اناتو بەمعرفی کردند تا

نشان  کە اه افکندندر  بەداری برضد دين ايرانی رودان و خوزستان نيز تبليغات دامنه ميان
                                                 

  .۴۵۱کريستنسن، . ١
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بر اين دين باشد دمشن خدا است و مورد خشم  هرکە داد دين ايرانيان دين شيطانی است و می
   .خواهد آمددردها و رجنهای بسياری گرفتار  بەخدا خواهد بود و

اند  های پنجم و ششم مسيحی دربارۀ دين ايرانی رساله نوشته در سده کە مهۀ مسيحيانی
در نقاطی  کە  ُزروانی کهنِاينها دينِ. ارمنستان و شرق اناتولی بودند رفته بەجهادگران سريانیِ

ی بسيار ها عنوان دين دولتیِ ايران معرفی کرده مورد محله بە رارواج داشتاز شرق اناتولی 
در ارمنستان و نقاط وسيعی از اناتولی و در  کە آئين ميتَرَيسَنە کە  خويش قرار دادند مهچنانتنِد

 خويش گرفتند، و ميتَر را  شديِدير محالِتز   بەاروپا گسترش داشت را نيز با تندترين دشنامها
مانی و  بەينها ابيشترين محالِت. معنای روسپی بود بەدر زبان يونانی کە ناميدند» ميترس«

 رفت و مشار می بەتا اواخر سدۀ چهارم مسيحی بزرگترين رقيب برای مسيحيت کە دينش بود
   .شدندفرمان دولت روم ممنوع شد و پيروانش کشتار بە

 از آن سخن گفته و مورد محالت  بەعنواِن دينِ ايرانياناينها کە حقيقِت دين زروانی
 هائی است  نوشتهتنها منبع اطالع ما دربارۀ اين ديْن. اند معلوم نيست شديد خويش قرار داده

های آهنا  نگار نيز نوشته اند و بعدها مورخان عربی يادگار هناده بەگرا اين جهادگراِن تعصبکە 
ولی مورخان يونانی از زمان هخامنشی و پارتی تا سدۀ سوم مسيحی دربارۀ دين . اند را آورده

دوران  ايرانياِن بەانتساب اين دين کە دهد و اين نشان میاند،  دهآور نهميان  بەزروانی سخنی
اين دين شايد تا سدۀ پنجم . ساسانی ساخته و پرداختۀ ذهن جهادگران مسيحی بوده است

زير ضربات جهادگران مسيحی بوده، ولی در  کە ئی از اناتولی رواج داشته مسيحی در ناحيه
دربارۀ اسطورۀ خلقت در دين  کە ئی هفلسفۀ پيچيد. درون ايران از آن خربی نبوده است

  بەگاه در درون ايران مطرح نبوده، و ايرانيان آفرينش هستی را ُزروانی وجود داشته هيچ
با . خلقت انسان اوليه بپردازند بەاند تا گذشته داده و از کنار آن می اهوَرَمزدا نسبت می

   .خواهد بودخوبی قابل درک  بەِدِهشن اين موضوع ئی در کتاب ُبن مطالعه
ُبنی متشکل از   يک آئين سه۔اند جهادگران مسيحی بيان کرده کە گونه آن۔دين زروانی 

خداياِن  کە پدر و دو پسر بوده، پدر مشغول کار خودش بوده و از جهان خرب نداشته، و دو پسرش
ود کردِن  ناباند و هرکدام درصدِد اند با هم در ستيزی ابدی قرار داشته زور بوده آفريدگارِ هم

کلی با دين مزداَيسنە در تضاد است، و البته هيچ  بەئی بينی چنين جهان. ديگری بوده است
   .اثری از آن درا وستا وجود ندارد

جهادگران  کە گونه آن۔ دين زروانی خالصۀ فشردۀ فلسفۀ خلقت در اسطورۀ آفرينشِ
 چنين ۔اند يان بازنوشتهنگار در زمان عباس  عربیشناساِن بزرِگ مذهبمسيحی بيان کرده و 
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 ُزروان ذات ازلی بود و خود. در آغاز ُزروان بود و ديگر هيچ چيزی وجود نداشت: است
َمن از شکمِ ُزروان بيرون  پس از آن اورمزد و اهری. )خودپديد بود (خود ايجاد شده بودبە

. پديدار شدغم خواسِت زروان ر   بەارادۀ خودش و بەارادۀ ُزروان و دومی بەاولی کە آمدند،
هرکدام . اولی نور و نيکی بود و دومی ظلمت و بدی. اولی خير حمض و دومی شر حمض بود

 روشنايی و خير جهاِن کە اورمزد نيکيها را آفريد: دو خدا جهان خاص خويش را آفريد از اين
شکم از  کە َمن يعنی اورمزد و اهری.  تاريکی و شر بودجهاِن کە بود؛ و اهرين بديها را آفريد

 و ديگری آفريدگار نيکيهايکی آفريدگار  کە ُزروان بيرون آمده بودند هردوشان آفريدگار بودند
، و اين شدَمن يعنی نزاع خيروشر آغاز  ناپذيرِ اورمزد و اهری زمان نزاع پايان از آن.  بودبديها

   ١.نزاع تا پيروزی هنايیِ خير بر شر ادامه خواهد داشت
اند، در دين  های پنجم و ششم از دين ُزروانی کرده  مسيحی سدهکشيشاِن کە بنابر تعريفی

ُزروانی اورمزد در حد يکی از ايزدانْ پائين آورده شده بود و زوروان خدای اصلی و آفريدگار 
گران مسيحی برای تغييردادن  در زمان اوج جهادهای تبليغ. شد هردو خدای متنازع شناخته می
امثال ۔های پنجم و ششم، کشيشان جهادگرِ مسيحی  تان در سدهدين مردم شرق اناتولی و ارمنس

 دار کردن دين َمزداَيسَنە قصد لکه بەآلودی  روايتهای غرض۔فوتيوس و ازنيک و مارهبا و اليزه
تفصيل سخن گفتند تا برتری آئين مسيح  بەخرافات زروانيها ناميدندچە   آنجعل کردند، و از

دار  اين نويسندگان متعصب برای لکهکە   ايندر. ثبات برسانندا بەرا در برابر دين َمزداَيسَنە
گوييهای بسياری   خودشان گزافه دينیِمنايی رهرباِن کردن دين ايرانی و درعين حال بزرگ

آميز  يک دروغ افتضاح. ان غربی اتفاق نظر دارندگر پژوهش اند کرده و دروغهای بسيار ساخته
اعمال شهدای « بە گوييهای کتاهبای موسوم  گزافهنقل از بەکريستنسن کە اين نويسندگان

بنابر اين  کە نام پتيون است بەيی آن اشاره کرده است، دربارۀ کشيشی افسانه بە»مسيحی
ای دولت روم اهتام جاسوسی بر بەداستان از آراميان عراق بود و در زمان ساسانی در ايران

 رودخانه افکندند تا غرق  مغان بەپتيون را کە در اين کتاب آمده. بازداشت و زندانی شد
بر روی آذرگاهی  کە  در آتشی افکندنداو راقدرت کراماتش جنات يافت  بەکنند، و چون اش

افروخته بود، ولی آتش بر او سرد شد و او جنات يافت، و چون او را در زجنير کردند زجنيرها 
   ٢. و مأموران سوختندشدآتش  بەپاره شد و در دست مأموران تبديل

 انديش روستايی هدفش تشويق مردم ساده کە زنانه و دروغينی های الف چنين افسانه
                                                 

  .۲۶۳۔۲۶۲ ملل و حنل شهرستانی،. ١
  .۴۲۳۔۴۲۲کريستنسن، . ٢
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کشيشان جهادگر برای پرورش  کە زمان بوده در کتاهبای بازمانده از آن» دينِ حق«پذيرش بە
 دروغ بزرگ در اين افسانه آن است. اند بسيار است روحيۀ جهاد و شهادت در مسيحيان نوشته

 در مهۀ متون َمزداَيسَنە. در آذرگاه افروخته بود کە  را در آتشی افکندند اين کشيشمغانْکە 
و البته افکندن انسان يا حيوان در آب و . از گناهان کبيره است) آتش آذرگاه(آلودن آب و آذر 

در دين ايرانی سوزاندن جسد انسان . مثابۀ آلوده کردن آهنا و از منهيات مؤکد بوده است بەآذر
 اند فراموش کرده کە اند  غرق در افسانه بودهچندان اين جهادگرانْ. يره بوده استاز گناهان کب

دست  بەسوزاند و کند و در آتش آذرگاه منی گاه يک انسانی را درآب غرق منی يک مغ هيچکە 
ولی کشيشان . سازد اند، آتش آذرگاه را آلوده منی اينها نوشتهکە  چنانهم  خويش آتش را، آن

اگر هم اطالعی از  کە اند  بودههاشان  شهيدسازی برای جهادگراِن افسانهغرقِ چندان متعصْب
گاه کسی را با  ايرانيان هيچ کە اند اند، اين حقيقت را فراموش کرده بوده دين ايرانی داشته

اين افسانه را کسانی کە . اند کرده غرق کردن در رودخانه يا سوزاندن در آتش اعدام منی
نشان دهند جماهِد مسيحی معجزه کرده و  کە آفرينی بوده ان متوجه اين َوهماند مهۀ ذهنش نوشته

 کە هرکە عوام را بفريبند و چنين القاء کنند آفرينْی رهيده است؛ و با اين َوهماز آب و آتش 
سيح خواهد بود و مهواره پيروز او اثر خنواهد کرد و مورد محايت م بەمسيحی شود هيچ گزندی

هائی پروردِن روحيۀ جهاد و شهادت  هدِف آهنا از ساخنت چنين افسانه. آمدخواهد درو سربلند 
   .در نومسيحيان بوده است
 زروانی معرفی کرده دربارۀ عقائد دين مزداَيسَنە را مهان دينِ کە اند  چنين کسانی بوده

ل دين ايرانی دين شرک و باط کە  نشان دهند تااند اند و کوشيده قلم برده بەزروانيها دست
خبشی از روايتهای اين متعصبان دربارۀ باورهای دينیِ زروانيها صحت کە   اينفرض بە.است

زد،   در حول و حوش شرق اناتولی دور میااين روايات عموًم کە توان پنداشت داشته باشد، می
 معتقد کە اينها نوشتند در درون فالت ايران خربی نبود و هيچ گروه انسانیکە چە   آنو از
گويم؛ زيرا در هيچ جا اثر و  تأکيد می بەرا من اين.  باورهائی باشد وجود نداشتچنانبە

ئی از آئين ُزروانی در درون ايران يافت نشده است، و اگر هم در ايران نامی از ُزروان  نشانه
 هرکدام از ماننِدکرانه بوده، و  يعنی ايزِد زمان بی) فرشتگان(يکی از ايزدان کە   بلبوده نه خدا

در ونديداد از مؤمنين خواسته . استشده  مشرده میزداِن ديگر آفريده و کارگزار اهوَرَمزدا اي
» وايو«و ) دهر ازلی و ابدی(» زروان اَکََرَنە«و ) خود بەفضای استوار(» ثواش خواداَتە« کە شده

 ؛نه پروردگارو کدام از اينها نه آفريدگار است  را ستايش کنند؛ ولی هيچ) خبش نسيم روح(
دين . او استند يکتا اهوَرَمزدا است، و اينها َتَجلّيات رمحت آفريدگار و پروردگارِکە  بل
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صورت مذاهب ناهيدی و ميترايی و  بە دين مسلط و مهگانی بود وزميْن ايراندر  َمزداَيسَنە
ولی در . گاههائی وجود داشت گانۀ باال نيايش در ايران برای ايزدان سه. آذری رواج داشت

است کە   آنگاه هم برای ُزروان و وايو و ثواش ساخته نشد، و اين دليل جا حتی يک نيايشهيچ 
 کە اند جهادگران مسيحی نوشته کە گرفت؛ اين در حالی است ُزروان مورد پرستش قرار منی

   .اند زروان نزد ايرانيان خدای برتر بوده، و اورمزد و اهريمن پسران و زيردستاِن او بوده
گراِن مسيحْی نظری هم بەباورهائی داشتند کە مانی بەتأثير  نويسندگان و تبليغالبته اين 

من را دو ايزِد  از زروانيها در تعاليمِ خويش آورده بود، و زروان را خدای برتر، و اورمزد و اهری
گراِن مسيحْی باورهای زروانی را با تعاليم مانی درهم آميختند  يعنی تبليغ. متخاصم ناميده بود

باور بودن و مشرک بودن  آهنا را بەدين ايرانی نسبت دادند تا کافر و پليد بودن و خرافهو 
  . ايرانيان را نشان دهند

اند بيشتر  عنوان خدای ايرانيان نام برده بەهای پنجم و ششم از ُزروان در سدهکسانی کە 
 و در راه جهاد برای اند ضديت خاصی با نژاد آريايی و دين ايرانی داشته کە اند سريانيها بوده

چهرۀ زشت و غير عقالنی از دين  کە اند  ايرانی و حتميل مسيحيت کوشيده دينبرافکندن
ئی از   ساختند و چهره ايرانيانذاِت بەراه از ُزروان خدای قائم ، و در اينبر پرده بکشندايرانی 

اينها . شناخت منیرا  ساخته و پرداختۀ ذهن خودشان بود و ايرانی آن کە تصوير آوردند بەاو
داد اهوَرَمزدا در عقيدۀ ايرانيان يک خدای  نشان می کە ئی شکل دادند گونه بە راهاشان افسانه
يعنی . گيرد َمن نام دارد قرار می اهری کە  ديگر ُزروانتر از ُزروان است، و در کنار پسرِ پايه دون

از پدر و دو پسرِ نيک و بد  کە دبو) ثالوث(تنه  بنابر اين افسانه، دين ايرانی دارای خدای سه
  . من نيز پسرِ خدای ايرانيان بود شد، و اهری ساخته می

ايرانيان  کە نام اورمزد بەبگويند خدائی کە ئی آن بود هدف اينها از ساخنت چنين افسانه
يک خدای  بەذات نيست و خودش خملوق است و وجودش وابسته بەپرستند ازلی و قائم می

 ايرانيان نه يکتاپرست کە ثابت کنند کە ان نام دارد؛ يعنی هدف اينها آن بودُزرو کە برتر است
و بنياد  اساس  دين ايرانی تنها دين توحيدی جهان است بیکە   ايناند و ادعای مشرککە  بل

 هاشان آهنا در نوشته. من نيز نزد آهنا خدا است پرستند زيرا اهری است، و حتی شيطان را می
ن را در کنار يکديگر هنادند و برای هردو يک مرتبۀ متساوی قرار دادند و هردو َم اورمزد و اهری

 کە آهنا اساسش اين انديشه. يکی پسنديده و ديگری ناپسند بود کە را پسران ُزروان ناميدند،
باور  کە گراِن مسيحی بود  تراوش ذهن خود تبليغاش هم يک جنبه، را از دين مانی گرفته بودند

گاه هيچ خملوقی را پسر خدای جهان  اما در ايران هيچ.  استی آمسانیپسر خداداشتند مسيح 
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آئينِ  بەمسعودی ضمن اشاره. َمن را پسران وی بدانند اند، تا اهوَرَمزدا و اهری دانسته منی
   :چنين نوشته استزروانی 

ن کوبيدن هدفشا کە ما مقاالت و کسانی از پيشينيان و در زمان  اسالم و نويسندگاِنمتکلماِن
خدا انديشه کرد و از  کە ايرانيان عقيده دارند کە گويند دين اينها بوده و هست برای ما می

 مدتی از زمان کە شيطان باشد پديد آمد، و خدا با شيطان قرارداد بست کە اش شر انديشه
ولی زرتشتيان چنين باورهائی ندارند و آهنا را . او مهلت بدهد و چيزهائی از اين قبيلبە

   ١.کنند کلی نفی می بەدانند و از خودشان منی
کردند،  رتشت منتسب میز  بە از احناء خودشان رائی  کە بەگونه ايرانیدر مهۀ مذاهبِ  

عنوان روح خبيث  بەَمن شد و اهری  هستی دانسته میاهوَرَمزدا تنها خدای جهان وآفريدگارِ
مهزاد انسان بود، و در حقيقتش نفس ە  کشد جهانی تلقی می يک پديدۀ شر و اين) انگَر َمنيو(

تفصيل  بەاساس اين عقيده را زرتشت. داد سوی بديها سوق می بەانسان را کە امارۀ انسان بود
مهراه ۔ بەيعنی سَپنَتە َمنيو و انگَر َمنيو۔دو نيروی خير و شر  کە بيان داشته بود و گفته بود

يعنی . دهند سوی نيکيها و بديها سوق می بەرااو اند و  انسان پديد آمده و در هناد او جا گرفته
خدا باشند يا در بيروِن انسان وجود کە   ايناند نه هر دو نيروی خير و شر خبشی از وجود انسان

زرتشت در گاَتە بيان داشته است پيش از اين در گفتار زرتشت  کە اين موضوع را. داشته باشند
 جو و هوسهای نفسانیِ  کمالو گرايشهای روحیِسرشت بشر  کە از منت گاتا خوانديم، و ديديم

زرتشت در  کە گونه روشن و واضح تفسير نشده اين بەکدام از اديان گرای انسان در هيچ احنطاط
در  کە َمن در اوستا معرفی شده با آن اهری کە من حال مقايسه کنيم اهری.  تفسير کرده استگاَتە

ُزروان  کە ايرانيان عقيده دارند کە  آجنا گفته شدهدر. گران سريانی آمده است های تبليغ نوشته
ُزروان . زيست و جز او هيچ چيزی نبود تنهايی می بە هپناور خويشدر جهاِن کە خدای ازلی بود

د، و برای اين او واگذاَر بە آفرينش زمين و آمسان رادارای فرزندی شود و امرِ کە عالقه داشت
  چون هزار سال قربانی داد و عبادت کرد و نتيجه نداد،.کرد داد و عبادت می منظور قربانی می

در مهين هنگام نطفۀ دو پسر، . شايد عبادت و قربانيش بيهوده رفته باشد کە ترديد افتادبە
، و ُزروان )است زروان زن بوده اظاهًر(َمن در رحمِ زروان بسته شد  يکی اورمزد و ديگری اهری

َمن زودتر از  اهری. داو واگذاَر بە جهان راآيددنيا  بەدترهرکدام از اين دو جنين زو کە عهد کرد
 او دنبالِ بە.آمد نه است و از او خوشش بدشکلاو سياه و  کە اورمزد پديدار شد ولی ُزروان ديد

فرهنگیِ  مهان نگرشی(سپيد و درخشان بود، و ُزروان از او خوشش آمد  کە شداورمزد پديدار 
                                                 

  . ۹۷التنبيه واالشراف، . ١
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ُزروان  کە بنابر عهدی). پنداشتندجانور کە   بل را نه انسانپوست ه سيا آدمِ کەيونانيان و روميان
َمن  از اهری کە سبب نفرتی بەاو واگذارد، و بە جهان راآيددنيا  بەهرکدام زودتر کە کرده بود

 هم مهراِه بەَمن و اورمزد َمن داد، و اهری اهری بەسال از سلطنت جهان را  هزار۹داشت، فقط 
   .د، و اولی بديها را آفريد و دومی نيکيها راکار آفرينش شدن بەدست

جز زروان هيچ  کە اند اند فراموش کرده بوده نوشته جهادگراِن مسيحی وقتی اينها را می
ولی مهين تنها خدای جهان در . موجودی در جهان وجود نداشت، و کسی جز او خدا نبود

داد و برای  قربانی می) خدائی چە معلوم نيست(درگاه خدا  بەهای آهنا هزار سال نوشته
چنين بوده . پذيرفت کرد، ولی آن خدا قربانيها و عباداتش ر امنی  آن خدا عبادت میخشنودیِ

ين ايرانی را زشت و ناپسند ُبنیِ يادشده را جعل کردند تا د باورهای سه کە خرد و بينش کسانی
   .ارند واد۔مسيح۔خدای خودشان دين و پذيرش  بەدهند و مردمِ جهان راجلوه 

ُزروان در عقيدۀ ايرانياِن باستان مهان خملوقی از خملوقات  کە را نيز ناگفته نگذرم اين
ناميده شده است، و پيشينيان ما » چرخ«و » دهر«و » فلک«در ادبيات ما  کە اهوَرَمزدا بوده
 در ارادۀ اهوَرَمزدا کە بەخيزد رخدادها از گردش دهر و فلک و چرخ برمی کە اند عقيده داشته

 حرکِت اين روزگارِ پديدآمده از گردشِ آوَرد، و در جرياِن گردش است و روزگار را پديد می
   .دهد خير و شر و نيک و بد رخ می کە چرخِ فلک است

 کە ذات بە است نه خدای قائم بودهاين معنا ُزروان يکی از خملوقات پروردگاربە
اهوَرَمزدا وجود داشته و اهوَرَمزدا از او پرسْت پيش از  پرسْت و مريم  مسيحادعای کشيشاِنبە

  . پديد آمده بوده است
در دوران دورِ تاريخ و شايد در زمان امپراتوری آرياِن  کە )پرستی زروان(دينِ زرودنی 

ها پيش از دوراِن ماد در ميان آرياِن اناتولی رواج يافته بود، از دين ايرانی جدا  ميتانی و سده
های  در نوشته. ای فکريش را از آئينهای بسيار ديرينۀ آريايی گرفته بوده بود و بسياری از مايه

اشارۀ . »پرستند ها اهوَرَمزدا را منی َسکَە«گفته بود  کە داريوش بزرگ در جای خود خوانديم
 اين قوم. بود) های تيزخود سکە( مشال رود ارس آريايیِهای  سکَە بەداريوش بزرگ در آجنا
يکی از ۔ و شايد ُزروان اند ه بودهآمد نهدر آئين َمزداَيسَنە بە هنوزواند  دين کهنِ آريايی داشته

 کە پتوکَە در خبشهائی از جنوب کت. اند پرستيده  می در کنارِ َديوا را نيز۔خدايان کهن آريايی
  ديرينه و بازمانده از ميتانيها جاگير بودند نيز شايد اين دين در ميان مردم رواج داشتهآرياِن
ئی از حضور آن در  گاه در ميان ايرانيان رواج نداشته و هيچ نشانه ولی اين آئين هيچ. است

  . ه استآمد نهدست  بەزمين ايراندرون 
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 ها، مهۀ نشانه. کلی از مذاهبِ ايرانيان َمزداَيسن جدا دانست بەآئين ُزروانی را بايد
   .کنند يژه منتِ اوستای ساسانی، اين ادعا را تأييد میو بە

 کە  با مانويتان، ايراني مهۀعنوان دينِ بەگران مسيحی با معرفی دين زروانیجهاد
عنوان خدا وارد تعاليم مانی  بەزيرا زروان. ستيزيدند نيرومندترين رقيب مسيحيت بود نيز می

 اناتولی گرفته بوده و مطابق با عقايد جائی ازاين خدا را مانی از  کە نيز شده بود، و معلوم بود
 خويش را نيز از مسيحيان گرفته و مطابق عيسای آمسانیِکە  چنانده بوده است؛ مهخويش پرور

مانی متايلی  بەکسی از ايرانيان نسبت کە سبب شدچە   آن.با عقايد خويش پرورش داده بود
نژاد بودند مهين  آرامی و سامی خوزی و  از اقوامانشان ندهد و پيروان او در خاورميانه عموًم

پيروان مانی پس از او  کە در اسطورۀ خلقتی. داشت او ابراز می کە وده بودآل باورهای شرک
يکی نيکی  کە اين جهان نبود دو گوهر نور و ظلمت وجود داشت کە در آغاز کە اند آمده نوشته

بود، و هردو از ) شيطان(» آز«حمض بود و جهان ُزروان بود، و ديگری بدی حمض بود و جهان 
جنگ نور برخاست، و هرمزد برای مقابله با آز پنج سپاه  بەآزکە  ن آيکديگر جدا بودند تا

زمان جنگ خير و شر استمرار يافت  آمسانی از آب و باد و آتش و نسيم و نور بسيج کرد، و از آن
   .و تا پيروزی هنايی خير بر شر و نابوِد کامل ماده ادامه خواهد داشت

ُزروان  کە اند، از مهينجا آمده بود ستيز داشتهمهه با ُزروان  گران مسيحی اين تبليغکە  اين
رودان و شام و  ترين رقيب خودشان در ميان خدای دين مانی بود و آهنا دين مانی را سرسخت

فرهنگ  بەمتعلق هرچە های پنجم و ششم در سدهکە   چونو. ديدند میو اروپا اناتولی و مصر 
دولت روم مطرود بود و با آن مبارزه مردماِن کشور ساسانی بود در سرزمينهای زيرِ سلطۀ 

در  کە شد، دين مانی با خشونت بسيار مورد محله و سرکوب و نابودی واقع شد تا آن برتری می
دست آورده و مانع گسترش مسيحيت شده بود از او  بەهای سوم و چهارم در خاورميانه سده

مانويان مورد  کە  زمانیتا. گرفته شود و با کنار رفنت آن جمال گسترش مسيحيت فراهم آيد
 کە  امپراتوری روم قرار نگرفته بودند مسيحيت نتوانسته بود دستگاه دولِتتعقيب و کشتارِ

آوَرد، و دينِ مانی دينِ مهگانی در ميان مجاعات بزرگی دست  بە موفقيتی در خاورميانهچندان
 بود کە مسيحيت امکاِن تنها با نابودشدِن دينِ مانی. از مردمِ خاورميانه و مشال آفريقا بود

و وظيفۀ نابودگریِ دينِ مانی را کشيشاِن جهادگر برعهده گرفته بودند کە از . يافت گسترش می
چه رجنها کە بشريت در طولِ تاريخِ . جانبۀ دستگاه سرکوب دولتی برخوردار بودند ياریِ مهه

  . پايان نيافته استگستر نکشيده است؛ رجنهائی کە هنوز هم متدنیِ خويش از جهادگراِن دين
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   اوج گرفنت مشکل ارمنستان

 وقتی پس از هبرام پنجم کار مسيحيت در ارمنستان باال گرفت و از محايت دولت روم 
 ، و جهادگران مسيحی در ارمنستان با آئين ميترايیِ مردم ستيزيدند و مردم راشدبرخوردار 

ور متوسل ز  بە مقابله با اين اوضاعبرایکە   آنجای بەآئين مسيح درآوردند، مهرنرسی بەورز بە
 و اقناْع بزرگان ارمنستان را متوجه معايب دين مسيح کند و حماسن گفتگواز راه  کە شود کوشيد

اثبات  بەرا آئين، برتری َمزداَيسَنە را برای آهنا بازگويد، و ضمن مقايسۀ دو آئين َمزداَيسَنە
 کە دين ميترايیِ خودشان را رها کنند هبتر استخواهند  اگر می کە آهنا پيشنهاد کند بەبرساند و

طور مستقيم توسط دربار ايران  بەارمنستان کە اين در زمانی بود. را برگزينند دين َمزداَيسَنە
تا اواسط عهد هبرام گور برقرار بود نيز از ميان  کە استقالل داخلی  نيمهشد و آن وضعِ اداره می

 دينی در ارمنستان  داخلی ايران را داشت، و سرکوبِرفته بود، و ارمنستان حالت يک آستان
 تعصب بود، انديش و بی مردی آزاد کە ولی مهرنرسی. برای دربار ايران کاری بسيار ساده بود

  بفهماندبەبزرگاِن ارمنستان  شيوۀ استدالل و اقناع را برگزيد و تالش کرد،ورز   بەجای توسلبە
 منابعِنقل از  بەکريستنسن. خورد درِد زندگی منی بەندکن مسيحيان برايش تبليغ می کە دينیکە 

ئی  ئی نوشته جزوه شدۀ ارمنستان نامه بزرگان مسيحی بەمهرنرسی کە نوشته  مسيحيانتاريخیِ
 را با دينی دين َمزداَيسَنە کە را برايشان فرستاد و از آهنا خواست حاوی اصول عقائد َمزداَيسَنە

آئين ميتَرَيسَنە مبانند برايشان هبتر  خواهند بر  کنند؛ و اگر منیکنند مقايسه کشيشان تبليغ میکە 
کشيشان نوشته  خوِدچە کە   آنبنا بر. دين زندگی است کە را برگزينند دين َمزداَيسَنە کە است
   :بزرگان ارمنستان چنين نوشت بەمهراه اين جزوه بەئی اند، مهرنرسی در نامه بوده

متين  قواعد مستحکم و مبتنی براساس و برحقيقت ومتکی  کە ما اصول ديانت خود را
وجودتان برای کشور تا اين  کە مشا کە ميل داريم است نوشته برای مشا فرستاديم، و

اندازه مفيد و برای ما تا اين حد عزيز است کيش مقدس و حقيقی ما را بپذيريد و ديگر 
   .نيدفايده است باقی منا دانيم باطل و بی مهه می کە در آن ديانت

اين نامۀ سراسر مهر و  بە کشيشانبينيم کە زمان می های مسيحياِن آن  در مهين نوشتهولی  
   : دربار ايران چنين پاسخ دادندعطوفِت

مشار  بەگذاران مشا قانون کە در کاخ تو بوديم مغان را کە ما وقتیاست کە   آنحقيقت
حال نيز اگر ما را . رار داديمروند و در آجنا حضور داشتند مورد استهزاء و حتقير ق می

 درخورِ توجه و شايستۀ اابًد کە  را خبوانيم و گفتاری را بشنويمهاتان نوشته کە جمبور کنيد
 حفظ رو حمضِ از اين. در آجنا ديديد کە تفکر ما نتواند بود، مهان خواهيم کرد
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. خنوانديمخطتان را  شد نگشوديم و دست موجب استهزاء می کە تان را احترامتان نوشته
باطل است و بيش از نتيجۀ اوهام چند مرِد ابله نيست و  کە دانيم  میاحتقيقً کە زيرا دينی
اند، هرگز قابل پيروی  ما رسانده بەفريب مشا شرح داده و را علمای مردم تفصيل آن

مطالعۀ قواعد شريعِت مشا . دانيم را شايستۀ شنيدن و خواندن منی نشناخته و اصول آن
هم شريعت مشا هم واضعان شريعتتان و هم پيرواِن آن شريعِت . شود ۀ ما میموجب خند

دستور  کە گونه آن کە بينيم رو شايسته منی از اين. ندا ءنظر ما درخورِ استهزا بەکننده گمراه
 مشا را  ناپاِکزيرا شريعِت. ايد قواعد شريعت خودمان را برای مشا نوشته بفرستيم داده

را در معرض استهزاء قرار ندهيد،  آناست کە   آنهبتر. ايم يدن ندانستهانديش اليق مطالعه و
اين نکته را در  کە کنيد، حق اين بود ادعای داشتنش را می کە  واالئیحکم حکمِت بەو

ممکن  چەگونه .کرديد جانب خودتان روان منی بە استهزای ما راگرفتيد و تيرِ نظر می
ويش را بر جاهالنی چون مشا عرضه بداريم و  خ آمسانیِما قواعد دين مقدسِ کە است
   ١؟را در معرض استهزاء و دشنامتان قرار دهيم آن

بزرگان ايران  بەکردند و چنين وقيحانه دين ايرانی چنين اهانت می بەکشيشان  گرچە 
آهنا القابی مهچون ابله و سفيه  بەگرفتند و استهزاء می بە ايران رادادند و بزرگاِن پاسخ می

ناميدند، مهرنرسی  فريب می ساز و مؤبدان ايرانی را مردم  ايرانی را دروغند و پيامربِداد می
 مسيحيت اساس و پايۀ دينِ کە بزرگان ارمنستان بفهماند بەبا استدالهلای منطقی کە کوشيد

های کشيشان بيان  باز هم در نوشته کە او در جزوۀ ديگری،. درستی ندارد و قابل پيروی نيست
   :، مسيحيت را نقد کرده نوشت  ضمن آوردن شرح مفصلی از احکام دين َمزداَيسَنەشده است، 

پندارند خير و شر هردو از يک فاعل ناشی شده  می کە خطای عقيدۀ مسيحيان در آن است
از درختی بريده شده  کە ئی خاطر سرشاخه بەجو است و خدا انتقام کە پندارند است؛ و می

 مرگ و زندگی را )افسانۀ خلقت نزد مسيحيانسط آدم در خوردن ميوۀ ممنوعه تو(بود 
 ئی یجوي  انتقامچنين حسِکە   آنحتمل درد و رنج کرد؛ حال بەرا حمکوم آفريد و بشر

 را  آنکە  بەآنرسد چە وجود داشته باشد، تا کە حتی برای انساهنا نيز مذموم است و نبايد
است کە   آنائد مسيحيانعق  خطای ديگر در.ذات پاِک آفريدگار نسبت دهندبە
 بر زمين فرود آمد و از رِحم  استآمساهنا و زمين را آفريده کە پندارند خدائی می

مسيح پسر کە   آننام بود متولد شد؛ حال  يوسف مردیشوهرش کە نام مريم بەئی دوشيزه
 گوشت را مباح خوردِن کە گويند علمای دين مسيحی می. نام فنتور بود بەنامشروع مردی

                                                 
  .، بەنقل از النگوا۳۸۶۔ ۳۸۵کريستنسن، . ١
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زن برای  کە گويند میکە   آن ديگر.ورزند  آن امتناع میدانند ولی خودشان از خوردِن می
کردن اطفال را  طرفی پيدا ازکە   اين ديگر.گيرند مرد حالل است ولی خودشان زن منی

ستايندگان  کە اينها. آورند مشار می بەمشارند ولی عقيم بودن را هم عيبی بزرگ عيبی می
دستی را تبليغ   فقر و هتی)اند گران فرهنگ شهادت تبليغ(اند  ياتمرگ و حتقيرکنندگان ح

دستی را  پندارند و هتی  را گناهی عظيم می و ثروت مالگردآوریِکردن و  کنند، و کار می
افتخارات  بەتابند و کشی را ترويج کرده از نعمتهای خدادادی رخ می  و سختیستايند می

   .دهند بشری هبائی منی
اند و البته مهۀ   مطالب اين جزوه کشيشان متعصب و ضد ايرانی بودهناقالن  گرچە 

اند،  را حتريف نيز کرده  آناند هرجا الزم ديدهکە   بلاختصار هم ننوشته بەمطالب جزوه را حتی
 ئی مهرنرسی در کتابچه کە در اينجا آمده است پيدا است کە شده ولی از مهين خمتصرِ حتريف

عمل آورده، بر روی  بەقايسۀ کاملی از دو دين مسيحيت و َمزداَيسَنەتأليف کرده بوده يک مکە 
دين  دين َمزداَيسَنە کە دين انگشت هناده، اشاره کرده بوده نقاط تعارضِ اصلی اين دو
 جهان و در آن کشاورزی و کار کردن و خانه ساخنت و زيبا کردِن کە دنياسازی و شادزيستی است

و بيکاری و با ترويج فقر  کە خواهند مسيحيان می کە حالیزندگی تشويق شده است، در 
فقر و زجر و زهد عادت  بەيرانی بکشانند و مردم راو  بە خدا را جهاِنگريزی و دنياگريزْی زن

 دنيا را آفريده کە دهند، و اين خالف روح و فطرت بشر است، و خالف خواست خدا است
کران خدادادی استفاده   سازد، و از نعمتهای بیآبادان و زيبارا  انسان آنانسان داده است تا بە

   .کندبربد و موجبات سعادت و آسايش خويشنت و ديگران را فراهم 
اند منونۀ مشت از خروار است، و عمق  آهنا نقل کرده کە شده مهين خمتصرِ حتريف

کالمی  اين تالش و جدلِ کە بيند وقتی انسان می. رساند  مهرنرسی را میانديشیِ آگاهی و آزاد
مهۀ ابزار سرکوب را در اختيار  کە برای اثبات حقانيت دين ايرانی از جانب مردی اجنام گرفته

احتی پيروان اديان ديگر را سرکوب کند و مانع گسترش دين خمالف ر  بەتوانسته داشته و می
 منش و انساهنای بزرگ چە ساز بوده و تعاليم زرتشت تاچه حد انسان کە دبَر شود، پی می

   .اند آورده  سر برمیدينانديشی از بطن اين  ادآز
کردند و مردم را برضد  ايرانی و دين ايرانی اهانت می بەتوانستند کشيشان تا میگرچە 
  ساسانیقلمرو دولتشدۀ درون   سرزمينهای مسيحی پيوسنتِانگيختند و ضرورِت ايران برمی

زمان با وجود مهۀ احساسات ضد  نهای کشيشاِن آ کردند، در نوشته دولت روم را تبليغ میبە
آزار و اذيت شخصيتهای متنفذ  بەخوَرد، اشارات اندکی چشم می بەدر آهنا کە ايرانی
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هرجا هم سخن از آزار . شود شدۀ خوزستان و عراق توسط دستگاه دولت ديده می مسيحی
شتر علت اين آزارها بي کە آيد خوبی برمی بەهای آهنا ، از نوشته استميان آمده بەمسيحيان

شدگاِن درون مرزهای   بيش از حِد مسيحیوابستگیِ کە سياسی داشته نه دينی؛ و معلوم است
 در کە افکنانۀ کشيشانشان انگيزانه و تفرقه شان و اقدامات فتنه مهکيشان رومی بەکشور ساسانی

ان شدگ سازی در جهت پيوسنت مسيحی مواردی حالت جاسوسی برای دولت روم و زمينه
  . آورده است دنبال می بەرائی وميان بوده، کيفرهابەسلطۀ ر

در اين دوران دربار ايران با پيروی از سياست مهيشگی تسامحِ دينی، در برابر گرچە 
  و حتی يزدگرد اول فرمانی دائر بر١کرد، عراق و خوزستان اغماض می مسيحی شدِن بوميان

 حملی از فعاليتهای دينی حاکماِن  ايران بر ساخنت کليسا صادر کرد و جلوگيریِحق مسيحياِن
 شخصيتهای کشوری و لشکری حال از مسيحی شدِن کشيشان را ممنوع اعالم داشت، با اين

گويا پسرش بيمار  کە نام آذرفربغ بە يک شخصيِت خوزستانیکە مثالً چنانشد؛  جلوگيری می
دين  بەهد يافت،اگر مسيحی شود بيماری پسرش شفا خوا کە او وعده داده بودبەبود و کشيشی 

مهراه قبالۀ ملکيت در اختيار کشيش قرار داد، و کشيش  بەمسيح درآمد و زمينی را وقف کرده
آب درآمد، و  اساس و پايۀ کشيش دروغ از ودی وعدۀ بیز  بە.بر روی آن زمين کليسا ساخت

 کشيش سنِد. او برگرداَند بەزمينش را کە دين خودش برگشت و از کشيش خواست بەآذرفربغ
آذرفربغ . دولت روم پناهنده شد بەشام رفته بەمالکيت زمين را برداشته از خوزستان گريخته

 فريب مهين شيوه کە بەنام نرسی بەخوزیيک نودينِ . آذرگاه تبديل کرد بەنيز آن کليسا را
شده را گرد آورده آن خانه را متصرف شد و  های مسيحی کشيشان را خورده بود مجعی از خوزی

کليسا مبدل کرده درش را بر روی مسيحيان گشود تا در آن مناز  بەديگربارهشت و را کُ  آنآتُش
او را حماکمه کردند و از او . ندپايتخت فرستاد بەمؤبد روستا گرفتهبەفرماِن نرسی را . بگزارند
ندان افتاد و ز  بەدين ايرانی برگردد کە بەو چون حاضر نشد. مسيحيت را رها کند کە خواستند

بايست زنده مباند و فرصت  طبق حکم فقهی می کە سال  پس از يکالًاحتما(ز چندی پس ا

                                                 
زيستند و چتر  ها کە قوم کهنِ عيالمی بودند، هزار سال بود کە در درون قلمرو شاهنشاهی می خوزی. 1

. آهنا دين کهن خوشان را بەاشکال خمتلف حفظ کرده بودند. سر داشتند لت ايران را برمحايت دو
خبشهائی از آهنا مانوی شده بودند و پس از سرکوب مانويان در ايران و مهراه با شدت گرفنت 

های سدۀ ششم مسيحی  تا نيمه. فعاليتهای کشيشان مسيحی در خاورميانه بەآئين مسيح روی آوردند
ها بود، و اندکی هم بر مانويت مانده بودند و تا زمانی کە اسالم   دين مسلط خوزیدين مسيح

  . بەخوزستان آمد اينها بر دين مانی بودند و دو سده بعد نيز مانوی ماندند
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پافشاريش بر ماندن بر دين مسيح و دمشنيش با دولت ايران ) کافی برای توبه کردن داشته باشد
   ١.حمرز گرديد و اعدام شد

ه از حتريکات ضد ايرانیِ يک کشيشی محايت کرد کە اعدام شد بەسبب حمکوم اين بەاو
 مشهود بود و پس از احساس خطر از ايران گريخته الًومياِن دمشن کامر  بەوابستگيش کە بود
با . هواخواه و حامی روميان است کە  نشان داده بودالًاعدام شد زيرا عم بەاو حمکوم. بود
د و حتی از گسترش آور نهشده هيچ فشاری وارد  های مسيحی خوزی بەحال، دولت ايران اين

   .ها جلوگيری نکرد  ميان خوزیمسيحيت در
در  کە برخی از شخصيتهای آهنا کە دولت روم تا جائی بود بەوابستگی مسيحيان

در کە  چنانکردند؛  دستگاههای حساس دولتی مشغول کار بودند برای دولت روم جاسوسی می
 بەجاسوسی  متهمانام عبِد ايشوع رًمس بەمنصب عراقی اواخر سلطنت شاپور دوم يک صاحب

 نام مشعون بِئرَسُبعی بەتبار  يک کشيش اسرائيلینيز ٢. و حماکمه و اعدام شد،برای دربار روم
ايران پناهنده شده بود در نيمۀ  بەاز شام گريخته) در دوران سرکوب مسيحيان(چندی پيش کە 

ودی دستگاه شاهنشاهی ايران ز  کە بەکرد  عراقی تبليغ میدوم سدۀ چهارم در ميان نومسيحياِن
تابعيت ايران را کە   آناو در عين.  خواهد شدگير جهانرچيده شده و حکومت صاحلان ب

اينک مسيحی بود هواداری  کە پذيرفته بود خليفۀ کشيش اعظم شام بود و از دولت روم
يکی از قديسان تبديل کرده  بە کششيان سدۀ ششم مسيحی اين کشيش رانوشتۀ تبليغیِ. کرد می

اگر مشعون از هواداریِ دمشنان و جاسوسی برای  کە فرمودشاپور دوم  کە نوشتهاست، و البور 
کند، از خيرات کشور  آهنا دست نکشد بايد بازداشت و جمازات شود؛ او در کشور ما زندگی می

دولت ايران ثابت  بەوفاداريشکە   آنبرای. قيصر روم است بەکند، ولی هوايش ما استفاده می
   .تابع دولت شاهنشاهی ماليات بپردازد مهۀ مردم مانند کە گردد بايد

نافرمانی از قوانين  بە مسيحيان ايران و حتريِک عدم اطاعت از قوانينِسببِ بەمشعون
شورش بر ضد  بەحتريک( بود اظماو وارد بود خيانت ُع کە بەاهتامی. بازداشت و زندانی شد

کە   چونم شد، و پيروانش، و چون اين هتمت بر او اثبات گرديد اعدا)ومر   بەايران و پيوسنت
نظر  بە).م۳۶۲حوالی سال (خوارزم تبعيد شدند  بەهائی در عراق زدند فتنه بەپس از او دست

 کە پيشترها اند از مهان پناهندگان شامی بودهکە   نه از بومياِن خوزستان بلاينها کە رسد می
اند و اينک کە   بودهکە زير فشار روميان بودند برای حفظ دينشان بەايران گريخته بەسبب آن

                                                 
  .۳۷۲۔ ۳۷۱کريستنسن، : بنگر. ١
  .۴۱۹۔ ۴۱۸مهان، . ٢



۸۸۵ ساسانی شاهنشاهی

را از  اين .دولت روم دين مسيحيت را رمسيت داده بود رخ بەجانب روميان برگردانده بودند
  يک منطقه رادولت ايران بومياِن کە در سراسر تاريخ ساسانی ديده نشدهگويم زيرا  رو می آن
   .منطقۀ ديگری تبعيد کرده باشدبە

حد  ور دوم برای خودشان ساختند در اينمسيحيان در اواخر دوران شاپ کە مشکالتی
آزادی فعاليت دينی برايشان فراهم آورده بود  کە ئی سبب جمال گسترده بەولی پس از آن،. بود

   .بر مشکالت خودشان افزودند
 کە  سبب شد در درون سرزمينهای تابعِ دولت ساسانیآزادی فعاليت تبليغی کشيشان

 پنداشتند عالئمِ می کە انديش  سادهکشيشاِن. ندندآن دين بپيو بەخبشی از مردم ارمنستان
  نزديک است و بايد»حاکميِت صاحلان«گير شدِن   و جهانآخرزمان و فراگير شدن دين مسيح

مسيحِ غائب ظهور کند و اديان «گير شود و  کار شوند تا مسيحيْت عامل بەزودتر دستهرچە 
صاحلان  بەا پر از عدل و داد کردهباطل را براندازد و سلطنت جهانی تشکيل داده جهان ر

حمرکان .  برای حتميل دين خويش بر مردم ارمنستان اعالن جهاد کردند۴۴۹، در سال »بسپارد
روميان . گرانه جاسوسان رومی و کمکهای خمفيانۀ مادی و معنوی دولت روم بود  فتنهاين جهاِد

رمنستان از ايران خواهد اگر يک سلطنت مسيحی در ارمنستان تشکيل شود ا کە يقين داشتند
 مردم بيچارۀ ارمنستان آلت دست اينها و کشيشان اعزامیِ. امپراتوری خواهد پيوست بەبريد و
   . از شام شده بودندآهنا

 عقائد موروثی يا اکتسابی خويش  باورها وتر باشد بيشتر پابند ساده انديش هرچە انسان
 هرچە دهد؛ و  بيشتر تعصب نشان میشود باورها و عقايدبيشتر پابند اين  هرچە شود؛ و می

عقائد ديگران باورها و عقائد خويش و بطالن باورها و حقانيت  بە باشد بيشترتعصبش بيشتر
تالش نابودگری  بەپيروان دين کە آيد اين خطر پديد می کە در اينجا است. کند يقين حاصل می

های بزرگی در راه حتميل يک عقيدۀ جنايت ريزيها و ناامنيها و فسادها و ، و خونافتندديگران 
   .دينی بر پيروان اديان ديگر بروز کند و آرامش و امنيت از انساهنا سلب شود

 کە مورد گفتگويمان آشوری تا کنون از دوران بابلی و۔ ااديان سامی در تاريخ عموًم
را حتمل هيچ دين ديگری  کە اند انديش با طبع هتامجی بوده دسته اديان خشونت  از اين۔است
. اند آمده تغيير دين برمی بەاند و در هر شرايطی درصدد اجبار مجاعات انسانی کرده منی

دين خودی رکن اساسی مهۀ اديان  بەبرای براندازی اديان موجود و تسلط خبشيدن» جهاد«
 بوده است، و پيروان هرکدام از اديان سامی از خدای خودشان فرمان یسامی در هر زمان

 تا او و دين او جای مهه را نابود کنندخدا و دين در جهان وجود دارد را ە هرچە  کاند داشته
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 تغيير دادن دينشان و درآمدن بەيعنی هدف از جهاد چيزی جز اجبار مجاعات انسانی. بگيرد
 تعصبِ خربی از جريان متدن بشری، اساس اين عقيده بی. دين جهادگران نبوده استبە

های تفکر  انديشانه است کە بەطورِ عمده ريشه  سادهدشيفتگیخوو  گرايی  َتَوُهمدگرستيزانه،
 باورهایآداب و رسوم و (خودشان دارند چە   آنکردند پيروان اين اديان گمان می. قبايلی دارد

 شودديگران دارند بدترين و درخور نابودی است و بايد نابود چە   آنهبترين است، و) خودشان
بندگاِن  بەخدای هرکدام از ادياِن سامی کە اين فرمانی بود. ير شودگ تا دين و سنتهای آهنا مهه

فرمان  کە در هر زمانی پيرو يک دين خاصی بودند داده بود، و اينها وظيفه داشتند کە خودش
   .اجرا درآورند بەخدايشان را

 بشريت را کە های پنجم و ششم مسيحی فرمان خدايشان مسيح را داشتند مسيحياِن سده
 هائی در جزوه.  درآورند و مهۀ دينهای موجود را براندازند کە مسيحيت بود»دين حقا تنه«بە 
دادند تا در مجع عوام خبوانند و   می)واعظان و َمّداحان (گران تبليغ بەنوشتند و کشيشان میکە 

 مردم بيشينۀهرگاه  کە آشنا کنند، وعده داده شده بود» تنها خدای برحق جهان«مردم را با 
و تشکيل )  ظهور خواهد کردمنجی (فرود خواهد آمد از آمسان مسيحسيحی شوند جهان م

ی خواهد خبت خوشهبترين  بەاند در راه او جهاد کرده کە سلطنِت جهانی خواهد داد و کسانی را
 آباديهای دمشنان را کلی نابود خواهد کرد و زمينها و شهرها و بەرساند، دمشناِن آهنا را

جان و دل  اين وعده با بەنومسيحيان برای حتقق خبشيدن. د خبشيدبندگاِن خودش خواهبە
مهان  بەمنجی حتقق خواهد يافت و ااين وعدۀ آمسانی حتًم کە کردند و حتم داشتند جهاد می

زوديها ظهور خواهد کرد و سلطنتهای موجود را برخواهد انداخت و خودش تشکيل سلطنت 
   .پيروان خودش تقسيم خواهد کردجهانی خواهد داد و ثروهتای جهان را ميان 

   شدگان در ارمنستان شورش ضد ايرانی مسيحی

جانبۀ دولت روم برخوردار بود  از محايت خمفيانه و مهه کە جهاد مسيحيان در ارمنستان
 داخلی شد، کشور ارمنستان عرصۀ جنگهای  و جنگگستردهشورش  بەدر مدت کوتاهی تبديل

از محايتهای غيرمستقيم روميان برخوردار کە   چون؛ مسيحيان مسيحيان و ميتَرَيسنان شدخونينِ
ختريب ممتلکات و کشتار وسيع ميتَرَيسنان دست زدند،  بەبودند دست باال را داشتند و

 شدند و زير گير دستخوهنای بسيار بر زمين ريخته شد، بسياری از شخصيتهای ارمنی 
شد و در  ه پوست از تنشان برکشيده میزند انگيز قرار گرفتند، ازمجله زنده های رعب شکنجه

خبواهند دينِ کافراِن  کە شدند، تا مايۀ عربِت ديگرانی شوند دار آويخته می بەميان پوستشان
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  . برای خودشان نگاه دارند را مهچنان »پرست ميترِس«
دولت ايران برای  کە آشوب و ناامنی سراسر ارمنستان را فراگرفت، و اين امر ايجاب کرد

جهادگران شعار ضدايرانی . اقدام جدی بزند بەکردن جنايتهای جهادگران دستمتوقف 
   .دولت روم بودند بە ارمنستان پيوسنتِ جدايیِ ارمنستان از ايران و خواستاروبرافراشته 

کشيشان برای مرعوب کردن مردم و حتميل مسيحيت بر مجاعات انسانی  کە جنايتهائی
نظر  بەاوج رسيد و بەجهادکە   چون.د بيرون از وصف استدر اين دوران از خودشان بروز دادن

با توفيق خدايی مهراه است، رهربان جهاد در فکر قبضه کردن قدرت  کە آمد کشيشان می
 کە وزگ سيونيکی مرزبان ارمنستان.  سياسی شدبەجنبشِ  تبديلشورشِ جهادگرانهافتادند و 

پذيرش  بەجمبورزير شکنجه  و رگي دستاز خانداهنای بزرگ ارمنی بود توسط شورشيان 
مشار بسياری . سرنوشت او دچار آمدند بەبسياری ديگر از شخصيتهای ارمنی. مسيحيت شد

 دينی و کشوری و لشکری از ارمنستان گريختند و شورشيان تشکيل سلطنت شخصيتهایاز 
ەجای پيکرۀ  و بِت عيسا را ب کردندتبديل بەکليسارا )  ميتَرگاههای نيايش(ها  دادند، مهرابه
؛ آتشهای آذرگاهها را خاموش و آذرگاهها را ويران کردند، و شخصيتهای ميتَر هنادند

ها و فشارها قرار دادند  ترين شکنجه افتاند را مورد شديد اسارتشان می کە بەغيرمسيحی ارمنی
   .، و ديگران نيز بەهراس افتند و از ارمنستان بگريزندتا تغيير دين دهند

 درگير زمين ايران شرقِيزدگرد دوم در  کە  درست در زمانی اوج گرفتشورش ارمنستان
جائی کە منطقۀ (بود هيرکانيە سرزمينهای  در مجاعاِت ترکان نورسيده بزرگ  خزشِواپس زدِن

  . )ميانی ترکمنستاِن کنونی است و روزگاری زمينهای قبايلِ ايرانیِ داَهە بود
ياری آهنا خواهد  بەقيام کنند دولت رومکە  مهين کە وار بودند شده اميد ارمنيهای مسيحی

  . سال ادامه يافت عيار تبديل شده بود دو يک جنگ دينی متام کە بەاين شورش. شتافت
مرزهای  بە قيصر روم گرفتار جلوگيری از هجوم هوهنا، در آن گيرودار،از خبت بلند ايران

  . ارمنيها فرستاده بود عمل کندبرای  کە هائی عدهو   کە بەمشالی امپراتوری شد و نتوانست
 مؤثر )عراق(رودان  ميان رهربان مسيحی برضد ايران چنان در مسيحيان  جهاِداعالِن

اين اعالن .  برپا شود ضِد ايرانی نيز شورش مسيحیِرودان مياندر  کە رفت بيم آن می کە افتاد
نوعی عدم  کە رسد ینظر م بەجهاد در سربازان مسيحی سپاه مهراه يزدگرد نيز اثر هناد، و

اطاعت از شاه در هنگام درگيری با ترکان در ارتش پديدار شده بود، زيرا يزدگرد سربازان 
   .تبار را مرخص کرد تبار و خوزی  سپاه از آرامیمسيحیِ

 زمان اين کشور از دوران پارتيان تا آن. ارمنستان برای ايران امهيت استراتژيک داشت
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پيش از آن نيز خبشی از .  ميان ايران و روم عمل کرده بودعنوان يک سرزمين حائل دربە
يک . مرزهای ارمنستان تا فرات مشالی گسترده بود. پادشاهی ماد و شاهنشاهی هخامنشی بود

اين کشور از سوئی . رسيد غربِ اوُرَمّيه می بە ارمنستان مالطيه در اناتولی بود و سر ديگرشسرِ
آذربايجان از درون  بەراه محلۀ روميان. ودان مهسايه بودر با آذربايجان و از سوئی با ميان

شد اگر زير  در ارمنستان تشکيل می کە هرگونه سلطنتی. گذشت اناتولی از روی ارمنستان می
. شد آمد و برای ايران خطرآفرين می بود خواه و ناخواه زير نفوذ روميان درمی  ايران منیکنترلِ

رودان  سرِ گازانرب ميان تاد دمشن از مشال و غرب مهچون دواف دسِت روميان می بەاگر ارمنستان
کرانۀ شرقی دريای سياه، يعنی  تنها بندر ايرانی بر بەاز اين گذشته راه ايران. کرد را احاطه می

گذشت؛ و اگر ارمنستان از ايران جدا   در غرب گرجستان، از درون ارمنستان میالتکيەبندر 
بازرگانی  بەافتاد، و نه تنها لطمۀ بزرگی دست روميان می بەکشد اين بندر مهم و استراتژي می

. شد منطقۀ نفوذ روميان تبديل می بەرفت و گرجستان نيز از دست میکە   بلزد جهانی ايران می
  کنترلِئی جز نگهداریِ  دولت ايران گزينه.حفظ ارمنستان برای ايران دارای امهيت ويژه بود

   .ارمنستان نداشت
 و بنابر تعاليم دينش و اذاًت کە با سرکوب دينی بيگانه بود، و قوم ايرانیتاريخ ايران 

در . شناخت ا منیهناد ضديت دينی ر مهۀ اديان جهان احترام می بەساله برپايۀ يک سنِت هزار
 دينی برخوردار جانبۀ  و مهه از آزادی کاملشاهنشانی قلمرو اقوام درون مهۀ دوران تاريْخ

مهۀ دينها را  کە  و ايرانيان تنها قومی در جهان بودندرا پيش از ايد ديديم؛های   کە منونهبودند
 ه بود بەپيش آمدولی اکنون در ارمنستان وضعی. کردند خودشان حتمل میدينِ و آئينِ در کنار 

مثابۀ اعالن  بەاعالن جهاد برای حتميل مسيحيت. برای دولت ايران قابل حتمل نبودکە 
 کە بايست دولت روم بود، و دولت ايران میقلمروِ  بەران و پيوستنشجدايیِ ارمنستان از اي

  . زد کاری می بە دست جدیبرای رويارويی با اين خطرِ
 زنده نبود، زيرا  ديگردر ارمنستان اعالن جهاد شد مهرنرسْی کە زمانی کە رسد نظر می به

   .پس در رخدادها نامی از او در ميان نيست از آن
 کشور و دور کردن خطر ترکان خزنده عازم مرزهای مشالیِ بەپرداخنتيزدگرد دوم پس از 

در صدد  کە  هوهنا قبايلِ در درگيری با خزشِ بزرِگدولِت رومعلت گرفتاری  بە.ارمنستان شد
 روم ناکام دولِتامداد  بەدرون مرزهای مشالی امپراتوری بودند اميد شورشيان بەاندازی دست

اهتام  بە و زندانی شدند، وزگ سيوينکیگير دست شورش ، رهربانشدماند، شورش سرکوب 
مهدستی با دمشن ايران و ارمنستان از مرزبانی ارمنستان برکنار شده اموال و امالکش مصادره 
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کە نامش بد  امبارگ مرزبانی ارمنستان منصوب شد، ايران بە ساسانیشد، افسری از خانداِن
 عموما کشيش بودند کە ان طراز اول شورش را رهرب بود مرزباِن ارمنستان شد وهبدين شاپور

 فرمودۀبە .؛ ولی نومسيحياِن ارمنی مورد تعرض قرار نگرفتندد اعدام کرد يزدگربەفرمودۀ
 مردم ارمنستان در انتخاب دين و مذهب خويش آزادی کامل دارند و کسی کە  شدنيزدگرد اعال

بەهبدين شاپور فرمان داد کە  يزدگرد. گرد قرار خنواهد گرفت جرم مسيحی شدن مورد پیبە
  و کارسازبار آورده بود اقدام عاجل بەساله جنگهای داخلی دو کە برای بازسازی خرابيهائی

 گذشته و سال آينده معاف شدند تا سالِ  مردم ارمنستان از پرداخت ماليات دو.اجنام دهد
 شده گير ە دست ک فتنه اصلیِمشاری از مسبباِن.  بەايران رضايت خاطر حاصل کنندنسبت
رودان توسط قضات مسيحی  کشيش بودند در ميانکە   چوناينها. بەايران فرستاده شدندبودند 

طن و بر هم زدن نظم و امنيت عمومی و ختريب ممتلکات و   بەحماکمه شدند، اهتام خيانت
 گران مسيحی درسدۀ بعدی تبليغ). ۴۴۶سال (اعدام شدند  بەمردم بر آهنا ثابت شد و حمکوم

ترک مسيحيت و پذيرش دين  بەندان کرد تا جمبورز  بەشاه ايران اينها را کە دروغ نوشتندەب
 اينها شهادت را بر پذيرش کفر و احلاد ترجيح دادند در زير شکنجهکە   چونايرانی کند، و

   .کشنت رفتندبە
  بە نسبت در دستگاههای دولِت ايرانبدبينی شديدی را کە دنبال اين اقدامات به
سازی دستگاههای حساس دولتی از شخصيتهای مسيحی در   پديد آورده بود، پاکيانمسيح
. گير برکنار شدند  و بسياری از مسيحيان از مناصب تصميم،رودان و خوزستان آغاز شد ميان

در چنين شرايط  کە چون مهرنرسی وجود نداشتمه باتدبيری ديگر در ايران شخصيِت
رف مسيحی بودن ِص بەکارگزاران دستگاههای دولتیند تا ترين راه را برگزي حساسی عاقالنه

درنتيجه در عراق و خوزستان در ميان پيروان دو دين مسيحی و ايرانی شکاف . صدمه نبينند
باعث اين شکاف نيز کشيشان مسيحی . تا واپسين روزگار ساسانی ادامه يافت کە  افتادژرفی
امپراتوری روم درآورده  بەپيوسنت بەعالقهشکل ضديت با ايران و  بەجهاد دينی را کە بودند

ير ز  بە از آمسانُمنجیِ موعوِد آمساهنا شدن امپراتوری روم گير جهانبا  کە پنداشتند بودند و می
   .»صاحلان خواهد سپرد بەجهان را«خواهد آمد و تشکيل سلطنت خواهد داد و 

   سرِ الهوت و ناسوتِ عيسا مسيح نزاع کشيشان بر

را تبليغ  پس از او آئين وی کە  يهودی بود، و مريدانینوادۀ فقاهتیِمسيح از يک خا
رودان  پيروان مسيح نيز در کشورهای سوريه و فلسطين و ميان.  بودنداسرائيل بنیکردند از قوم 
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 در خاک ارمنستان نيز مسيحيت. آرامی آهنا بودند  از ساميها و مهنژادان سريانی واعموًم
يژه در نواحی فرات مشالی و  بە از مجعيت ارمنستانبزرگیخبش   کەسبب پروبال گرفت آنبە

علت اختالف و ستيز دائمی خانداهنای . دادند را مجاعات آشوری و سريانی تشکيل می
رقابت قدرت شديدی را  کە  در آن کشور بودچند قوميتیمند در ارمنستان نيز مهين وضع  قدرت

 کە شدگانی مسيحی.  و خوزی بودندآرامیقوام مسيحيان عراق و خوزستان از ا. باعث شده بود
رهربان مسيحيان عراق و . نامهای ايرانی داشتند و خوزستانی بودند نيز از قوم خوزی بودند

خوزستان نامهائی چون ماروتا، برصوما، اسحاق، يهب اهللا، عبدا، اليعازار، يوحنا، فيطيون 
   .تبار بودند  آرامیتبار و  سريانیاعموًماست کە  گر آن  کە نشانداشتند،

ذات (» ناسوت« و» الهوت«های ارمنستان، نزاع فکری نوينی بنام  مهزمان با فتنه
در مدت  کە  امپراتوری روم َعلَم شد شرق و غربِ در حمافل مسيحی١ِ)خدايی و ذات انسانی

کوتاهی کليساهای شرقی و غربی را دو شقه کرد و درگيری شديدی ميان طرفداران دو مذهبِ 
تا جهاد پيروان دو مذهب با مهديگر بر سر تصرف کليساها و کشتار  کە يحی برپا شدمس

کليساهای رومی و تغيير  بەبريدِن کاملِ مسيحيان ايران از وابستگی بەجلو رفت و بەيکديگر
   .مسيحيِت رومی اجناميد بەنگرشِ آهنا نسبت

ح را بر مبنای بينش مسيحی شده بودند شخصيت مسي کە يی هرکدام از اقوام خاورميانه
از  کە  ارمنيهانيزبرای روميان و مردم اناتولی و . کهن فرهنگی و دينی خودشان ساخته بودند

مسيح انتقال يافته بود، و مسيح  بەمسيحيت رسيده بودند مهۀ خصوصيات ميتَر بەميتَرَيسَنە
 کە ولد شده بودصورت انسان جتلی يافته بود، در مهان روزی مت کە بەعين خدا و ذات خدا بود

هناده شده ) جايگاه مهر(» ِمهراَو«؛ بت او در مهان )خنستين شبِ زمستان(ميتَر تولد يافته بود 

                                                 
ساخته شده » ـوت «آوند   با پس»ناس«و » ايل«الهوت و ناسوت دو عبارِت عربی است و از دو نامِ . 1

از مهين ). انسان/ مردم(؛ و ناسوت يعنی مربوط بەناس )خدا(الهوت يعنی مربوط بەايل . است
کە » طوروت«، )زور مربوط بە(» َجَبروت«، )مربوط بەسلطنت(» ملکوت«ترکيب است عبارهتای 

، )زيرِ زمين مربوط بە(فتند کە عرهبا عفريت گ» َعفَروت«، )مربوط بەکوهستان(عرهبا تورات گفتند 
صالت / کە عرهبا َصٰلوت» اوت َصلَ«، )مربوط بەپاکيزی(زکات گفتند / کە عرهبا زٰکوت» اوت َزَک«

فشانیِ  خدای آتش» َيُهّوه«کە صفِت » َصّبابوت«، )برقراری رابطه/ وصل مربوط بە(گفتند 
مربوط (گوئيم » برهوت«کە اکنون » اوت َبّره«، )مربوط بەفروريزندگی(اسرائيلياِن باستان بوده 

مربوط (باشد » عتابوت«، و بسياری واژگان ديگر از مجله تابوت کە شايد تلفظ يونانیِ )بيابان/ بەَبر
» تابوه«تابوت را اکنون ). پذيرفته نشسته و موسا را بەحضور می ختتی کە خدا رويش می/ بەعتاب

 .ترين مقدسهای معنوی گويند، يعنی مقدس
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  ميتَر بود، و منازگاِه پيشينِ مهان نيايش معبد او ١پيشترها بِت ميتَر گذاشته شده بود؛ کە بود
شد، ولی اکنون   خوانده می ساز برای ميتَرآهنِگ بەپيشترها کە درگاه او مهان سرودهائی بودبە

مسيح نزد اينها مهۀ خصوصيات ميتَر را با خود داشت ولی او . نام او جای نام ميتَر را گرفته بود
  . پسر آمسان بود) تلفظ يونانیِ ايشوع(ايسوس کە   بلنه ميتَر پسر آمسان

  مسيح مهان عيسای نيز بەمسيحيت درآورده شده بودنداز مانويت کە برای مجاعاتی
 خوِد خدا در کائنات دخل و مهچونرفت و  مشار می بە ذات خداجتلیِ کە  مانی بودآمسانیِ

  . تصرف داشت
مسيحيت درآمده بودند  بەاز فرهنگ ديرينۀ مصری کە برای مصريان و خبشی از شاميان

) مريمِ عذراء( شکل ديگری از فرعونان کهن مصر بود، روح خدا در رحم يک دوشيزه مسيْح
شکل يک انسان بر زمين آمده بود تا سلطنت کند؛ لذا ذات مسيح ترکيبی  بەه بود وهناده شد

  ). روحِ خدا و تنِ انسان، الهوت و ناسوت(بود از خدا و انسان 
و اين را در جای خود (از ديرباز زير تأثير فرهنگ دينی مصريان بودند  کە برای يونانيان

ان بود؛ زيرا در فرهنگ يونانيان نيز خدا مسيح دارای خصوصيِت مشابه مسيح مصري) ديديم
را در جای خود ضمن سخن از دين و خدايان يونانی و سخن از  گونه بود، و اين ن يک ذات انسا

  . خدايی اسکندر و جانشينانش ديديم
رودان نيز مسيح شکل ديگری   و برای بوميان ميانفلسطينشده در   مسيحیبرای يهوداِن

آفريده شده بود تا پيامربشاه  کە ائيل و بابل و آشور بود، يعنی مردیاز پيامربشاهان کهنِ اسر
گزيده و معصوم کە   بلگزيدۀ خدا بود ولی خدا نبود و ذات خدايی نيز در او نبود گرچە باشد؛ و

  راِه وحی احکام و قوانين را ازگرفت و میبود و برای ادارۀ امور جهان مهواره از خدا رهنمود 
   .دکر خدا دريافت می
های سدۀ پنجم  غربی تا نيمه شدۀ خاورميانۀ در ميان مجاعات مسيحی کە چنين بود

خدا، و  يکی خدای کامل، يکی انسان: مسيح با سه ويژگی وارد باورهای دينی شد مسيحی سه
سرِ ذاِت عيسا مباحثی  و در حمافل دينیِ مسيحيان بر. ديگری انساِن گزيدۀ آمسان و پيامربِ خدا

ها و کتاهبائی توسط کشيشان پيروِ  ها و نامه اندک اوج گرفت، و رساله و اندکپديدار شد 
 هرکدام از سه  بزرِگ پيروِهرکدام از سه طرز فکر نوشته و منتشر شد، و حمافل دينی و کشيشاِن

. باری دارد داستان دراز و اندوه کە منازعه افکند، بەطرز فکر را رو درروی مهديگر قرار داد و
خدايیِ  نيمه بەخدايیِ کاملِ عيسا و کشيشان معتقد بەاختالفها ميان کشيشان معتقدشديدترين 

                                                 
  . تلفظ کردند کە تا امروز مانده است» حمراب«ه را سريانيها ِمهراَبه گفتند و عرهبا بعدها مهراَو. 1



۸۹۲ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 کە انسان بودن و نبی بودِن عيسا بەمعتقدان). طرز فکر ميترايی و طرز فکر فرعونی(عيسا بود 
کلی از منازعات  کە بە بودند چنان در اقليت بودند و مشال آفريقا در عراق و فلسطيناعموًم

از اين طرزِ فکرِ سومی  .ناميدند دو طرز فکر ديگر را مشرک می بەدند و معتقدانبرکنار مان
مسيحيتی شکل گرفته بود کە يک کشيشی بەنام آريوس کە در اوائل سدۀ چهارم مسيحی در 
ليبی ظهور کرده بود باورهايش را تدوين و تبليغ کرده بود؛ و اين تنها مسيحيِت توحيدی بود، 

ت و مهواره مورد اذيت و آزار بودند؛ زيرا کليساهای دو مسيحيِت ديگر ولی پيروانش در اقلي
   ١.مشردند کە گفتند عيسا بشر و برگزيدۀ خدا بوده است کافر می اينها را بەخاطر آن

طرْف يکديگر را تکفير   دوناسوتی، بسياری از کشيشاِن/ گيری منازعاِت الهوتی با اوج
دار  بەها نشين در فتنه ا آن طرف در شهرهای مسيحیکردند، و مشاری از کشيشاِن از اين ي

 تر بودند کشيشان معتقد قوی کە داران هرکدام از دو مذهب در هر شهری طرف. آويخته شدند
کە   چوندين درست درآيد، و بەتوبه کند و کە کردند مذهب ديگر را بازداشت و شکنجه میبە

 ًتاگزارشهای نسب. شد  شکنجه کشته می در زيرالً معمو مغلوبگرفتند طرِف مقاومت صورت می
 های پنجم و ششمِ ب در تأليفات سدهمفصلی از کشته شدن کشيشان در مسيرِ حتميل مذه

آوَرد کە  انديش را بەترحم درمی  کە خواندنشان انساهنای نيکه استمسيحيان برای ما بازماند
   .اند شيدهک زده برای حتميل دين يا حفظ دينشان چە رجنها می بدخبتهای توهم

عيسا در شکمش  کە آيا مريم کە سرِ آن بود بر» اصوليوِن مسيحی«يک جنبه از نزاع اين 
 ويژه؟ و آيا بدن پرورده شده بوده خدا است يا مادر خدا يا يک بشر معمولی ولی با تقدسِ

مادی عيسا خدا بوده يا ذات عيسا خدا بوده و بدن ماديش بشر؟ اگر او خدای جمسم بود پس 
؛ و زَِيد می و اکنون با مهان جسم مادی در آمسان  استآمسان صعود کرده بەبا مهان بدنشاو 

 در روز صعودش کە مهان شکل و هيأتی نازل خواهد شد بەچون هنگام ظهورش فرارسد
اما اگر بدن ماديش بشر بوده، اين بدن وقتی بر دار زده شده مثل هر بشر . آمسان داشته استبە

   . او خاکیِتنِدر آمسان است ذات عيسا است نه کە   آنديگری مرده است، و
دانستند   خدای جمسم میای روميان و ارمنيان و اناتوليانون ميترچمهعيسا را  کە آهنا

 کند و  و اکنون در آمسان خدايی می استآمسان رفته بەعيسا با بدن خاکيش کە گفتند می
صريان و يونانياِن باستان عيسا را چون ممه کە آهنا. مين برخواهد گشتز   بەقت خودو بە

خدا است کە   آنآمسان رفته نه بدن خاکيش، و بەذات او کە گفتند دانستند می خدا می نيمه
                                                 

داستاهنای قرآن .  کە در قرآن کريم بازتاب يافته است مهين مسيحيت است مسيحيِت مورِد حمبتی.1
 . کريم دربارۀ مسيح و مريم نيز مهساِن داستاهنای اينها است



۸۹۳ ساسانی شاهنشاهی

   .ذات عيسا است نه جسم او
گفتند شخص  ئی می عده کە سر اين بود  دو مذهب برعبارِت ديگر، نزاع کشيشاِن پيروِ به

کند  اکنون در آمسان است و خدايی می کە ن عيسا و آ است،عيسا با جسم و روحش خدا بوده
تنِ خاکی عيسا خدا نبوه ولی روحش  کە گفتند مهان تنِ خاکی عيسا است؛ و عدۀ ديگری می

   .کند خدا بوده، و اينک روحش در آمسان است و خدايی می
اين حبث در ميان کشيشان بەپيش کشيده  کە آن علت مطرح شده بودا بەاين مسئله اساًس

  شده و هنگام ظهور مسيح فرارسيده است و اوگير جهانمسيحيْت  کە  اينک بود کەشده
پيشتر در ميان مردم بوده ظهور خواهد کرد يا  کە ودی ظهور خواهد کرد، آيا مهان بدن عيساز بە

 تا بر جهان پيشين خواهد آمد  بارِمهچون ديگربارهبدن ديگری وارد شده و  بەروح خدا
شخص عيسا زنده و غائب است  کە گفتند طرف می   يککشيشاِن کە ا بوددر اينج. سلطنت کند

تن عيسا زنده  کە گفتند و کشيشان طرِف ديگر می. ودی برخواهد گشتز  بەو در آمسان است و
 .خواهد آمد بارِ قبلی مهچونودی ز  بەنيست و روحش زنده و غائب است و در آمساهنا است و

   .کشتند کفير کرده میسر اين موضوْع مهديگر را ت و بر
حدت الهوت و ناسوت در شخص و   بە مسيحی معتقدئی از اصوليوِن ، عدهديگربيان  به

سوای ذات ) تن خاکی مسيح(ناسوِت مسيح  کە ئی ديگر معتقد بودند عيسا مسيح بودند، و عده
ده برای مدتی بر زمين آم کە مسيح خدای جمسم است کە گفتند دستۀ اول می.  او استالهوتیِ
رو مريم را بايد مادر خدا ناميد و در مريم نيز خدايی  آمسان برگشته است؛ از اين بەسپس

يکی در  کە بود) نظريۀ اقانيم ثالثه( جهان نتيجۀ اين نظريه سه خدايی بودِن. جستجو کرد
غائب  کە ؛ ديگری عيسا مسيح بودو خدای ازلی و ابدی و آفريدگارِ جهانزيست  آمساهنا می

حالی کە در عين  کە لوم نبود در کجای آمسان يا زمين است؛ و سومی مادرش مريم بود،بود و مع
زَيد و هرگاه الزم باشد برای  در ميان مردم می کە مرده است عقيده برآن بود کە دانستند مهه می

   .شود مسيحيان حاضر می بەمدد کردن
سط عملِ خدا در تو کە تن خاکی عيسا يک موجود بشری است کە گفتند دستۀ دوم می

 درآميخنت خدا با مادر فرعون و مهانند،  استخدا با مريم درآميخته(رحم مريم پديد آمده 
در تنش دميده شده او را خدايی خبشيده است؛ پس بايد او  کە ، و روح خدايی)مادر اسکندر

ی بنابر اين عقيده خدا. را پسر خدا ناميد ولی مادرش مريم مادر عيسا است نه مادر خدا
 بود، و عيسا َتَجلّی ذات او بر زمين، و مادرش مريم يک ذات مقدس بود اما يهوه حقيقی ايل

 نام بەکشيشیاين باورِ برخاسته از دينِ مصرياِن باستان را . او را خدا لقب داد کە شد منی



۸۹۴ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

  مسيح عقيدهتنِخدايی کە بە  ايناهتام بەنسطوريوس. کرده بود در انتاکيه تئوريزه نَسطوريوس
ليبيا تبعيد شد سپس در مصر درگذشت  بەحکم کليسای شهر افسوس تکفير شد، و بەنداشت

 در سرزمينهای امپراتوری روم توسط کشيشان خمالِف يوسپس پيروان نسطور از آن. )م۴۳۱(
 فعاليتهای دينی در آزادیِ. گريختند ايران می بەمذهبِ او مورد سرکوب واقع شدند و پيوسته

 در شهرهای َحّران و َنصيَبين و گَُوندشاپور مستقر شوند و کە ران امکان داداين مهاج بەايران
ناشی از جهاد کشيشان ارمنستان برضد  کە  مسيحيانالبته در دوران سرکوبِ. تبليغ بپردازندبە

 از آزار و فشار مصون مناندند، زيرا اينها نيز  برای مدِت زودگذریها هم ايران بود اين بيچاره
   . نداشتندشدگان مسيحی مردم برای تغييردادن دينشان دست کمی از بقيۀ  فشارِدر ارعاب و

داران جتزيۀ الهوت و ناسوت بر  رودان، طرف  مشال ميان مسيحیِسراجنام، در حمافلِ
شان را قلع و قمع کردند و راه خود را از راه کليسای غربی   مذهبیرقيبان پيروز آمدند و رقيباِن

طور کلی با  بە)پيروان مذهب نسطوری(رودان   ميانمسيحياِن کە  سبب شداين امر. جدا کردند
. کليسای رمسی امپراتوری قطع رابطه کنند و کليسای َنصيَبين را مرکز دينی خويش قرار دهند

کە  چنان خمالف مذهب نسطوری مهراه بود،  کشيشاِنآميزِ اين عمل با تصفيۀ بسيار خشونت
حکمِ برصوما  بەدار وحدت الهوت و ناسوت بود، طرف کە ينرئيس کليسای َنصيَب» بابوای«
حکم کفرش را کە   آنو پس از) ۴۵۱حوالی ( و زندانی شد بازداشت) جانشين نسطوريوس(

برصوما صادر کرد او را از سرانگشتانش آويختند، و زير شکنجۀ شديد قرار دادند تا توبه کند، 
   .دتوبه نکرد او را در زير شکنجه کشتنکە   چونو

دولت ايران . داران دو مذهب تا زمان درگذشِت يزدگرد دوم در اوج خود بود نزاع طرف
سبب ضديتشان با دين رمسی دولت روم محايت و رهربانشان را تقويت  بەنيز از نسطوريها

ديدند بسياری از  از دولت ايران می کە سبب نوازشهائی بەرهربان نسطوريها نيز. کرد می
غذای لذيذ خبورند و  کە با طبع بشر ناسازگار بود را رها کردند، پذيرفتندە  کشان سنتهای دينی

پوشی نکنند، شادی را حتريم نکنند، در جشنها شرکت  ازدواج و توالد و تناسل کنند، ژنده
   .بار کفران نکنند  خشک و زيانورزند، و نعمتهای خدادادی را با زهِد

 کە ان برضد يکديگر و جهاد خونينینزاع مذهبی مسيحيان و افشاگريهای کشيشانش
 کشورِ ساسانیپس کسی در  از آن کە اه افکندند، از سوئی سبب شدر   بەبرای تصفيۀ يکديگر

د؛ و از سوی افت نهانديشۀ تغييردادن دين خودش  بەزيرِ تأثير تبليغات مسيحيان قرار نگيرد و
 مسيحيت از حالت دين ديگر رابطۀ مسيحيان ايران با دولت روم برای مهيشه قطع شد، و

عايای ر  بەدولت ايران در سياست خود نسبت کە مهين امر سبب شد. سياسی بيرون آمد



۸۹۵ ساسانی شاهنشاهی

 مسيحيان خامته داده اجازه دهدفعالينِ دوران سرکوب دينی  بەمسيحی کشور جتديد نظر کند و
و اما رخدادهای ارمنستان . کار گمارده شوند بە در ادارات دولتیبارِ ديگرمسيحيان کە 
 ئی مسيحيان بدبين کرده بود، و هر مسيحی بە آن مهۀ حمافل دينی کشور را نسبتآمدهای پی
 کە شد؛ و اين کاری بود نظر آهنا عامل بيگانگان و دمشنان مشرده می بەصرف مسيحی بودنبە

حد آهنا در معامله با ميتَرَيسنان و مزداَيسنان و آئين  تعصب خشک کشيشان و خشونتهای بی
 فاداری مسيحيانو  بە ترديد ايرانيان نسبتسر مسيحيان ايران آورده باعِث بر َنەَمزداَيس

   .دولت ايران شده بودبە
در کنارِ باورهای ميترايی و فرعونی کە گفتيم دو مسيحيِت متنازع را شکل داد، باورهای 

ششم  در سدۀ اين مذهْب. شده نيز مسيحيِت زهدگرای خودآزار بەوجود آورد مانوياِن مسيحی
با تاثيرهای برادعی .  بوديعقوب برادعینام  بەتبار مسيحی رهربشان يک کشيش اسرائيلی

در نيمۀ اين سده کليسای خودش را در سرزمين بسياری کە از زهِد مانوياِن شامی گرفته بود 
گرِ  کند، تبليغسازی  پرستانه پاک دين مسيح را از آاليش بت کە کوشيد، اسرائيل بنياد هناد

پس اين  از اين. رددين مسيح درآَو بەبرخی از يهوديان را نيز توانست کە  و پرکاری بود،بسيار
 يعقوبیادعی منسوب شده يعقوب بر بە خاورميانه مذهبشانپرسِت  غيرِ بتخبش از مسيحياِن

دين اينها با دين رمسیِ کليساهای مورد محايت دولت روم مهسانی  کە از آجنا. ناميده شدند
 گستردۀ پيروان مذهب يعقوبی توسط کشيشان کليساهای رمسیِ دولت روم با نداشت سرکوب

 اه افتاد، و بسياری از رهربانشان از بيم جانشان ور  بەاستفاده از دستگاه سرکوب دولتی
درون  بە، و برخی نيزدروِن عراق گريخته بەدولت ايران پناهنده شدند بەخاطر حفظ دينشانبە

اينها در حقيقِت خويش . در ميان قبايل حجاز شدند ز آهناگريختند و مشاری اعربستان 
  . مانويانی با نام مسيحی بودند کە مانويت را گم کرده بودند

تاپرست بودند و عيسا مسيح را پيامربی مهساِن  پيرواِن مذهبِ آريوسی کە گفتيم يک
. کشيدند گر میمشردند بيشترين آزار را از جانب سه مسيحيِت دي ديگر پيامربان اسرائيلی می

زيستند، و مشار بسياری از آهنا بەدرون  اينها نيز مهواره در آوارگی در ديارهای دوست می
سازی برای  تاپرستی پرداختند، و در زمينه عربستان رفتند و در ميان قبايل عرب بەتبليغِ يک

  . تاپرستی و عقيده بە نبوت و قيامت و حشر و نشر نقش اساسی داشتند پيدايش يک
 مورد محايت دولت روم برای تبليغ مسيحيت در ميان قبايل ر زمان يزدگرد دوم کشيشاِند

کردند، زيرا روميان  در درون مرزهای ايران بود نيز فعاليت می کە مشالی و شرقی عربستان
های  اين مناطق داشتند و اميدوار بودند با گسترش مسيحيت در اين مناطق زمينه بەچشم طمع



۸۹۶ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

زمان حاکميت منطقۀ شرقی  در آن. امپراتوری روم فراهم گردد بەمينهاپيوسنت اين سرز
در دست رئيس قبايل )  عربستاناکنون استان منطقۀ شرقی(عربستان در غرب دريای پارس 

 بد دين مسيح را پذيرفت و نسبت اين اسپ. گرفته بود» بد اسپ«لقب  کە عبدالقيس بود
. شام گريخت بەبازداشت او گرفت، و او بەتصميمدربار ايران . دولت روم عالقه نشان دادبە

او  بە عرهبا راگرمی استقبال کرد و سپهبدیِ بە لشکرهای عرب در شام از او رومیِده فرمان
های ضد ايرانی برپا شود  در ميان قبايل عبدالقيس فتنه کە رفت بيم آن می کە از آجنا. سپرد

وارد مذاکره شد، ولی از نتيجۀ اين مذاکرات بد با دربار روم  دربار ايران برای استرداد اسپ
   .دست داده نشده است بەخربی

امارت حيره در  کە  فرستادۀ دولت روم در ميان قبايل خلمیدر مهين زمان کشيشاِن
 ها نيز کردند، و خبشی از خلمی جنوب فرات و شرق عربستان را داشتند نيز تبليغ می

 نفوذ کشيشان رومی از  بەپيش آمدمسيحياننزاعهای کە   آنپس از. مسيحيت گرويدندبە
 در ميان اينها کە  امکان يافتند و آريوسياننشين ايران نيز برچيده شد و يعقوبيان مناطق عرب

  بەها با آهنگی کند رو پس مسيحيت در ميان عبدالقيس و خلمی از آن. تبليغ بپردازندبە
ها مسيحی شده  لقيس و مهۀ خلمیتا اواخر سدۀ ششم مسيحی مهۀ عبداکە  چنانگسترش هناد، 

مردی .  کە ترکيبی از دو مسيحيِت يعقوبی و آريوسی بودکردند پيروی میی بودند و از مذهب
پيامرب در جوانيش با او  کە نامش در سيرۀ پيامرب اسالم آمده و گفته شده کە بَحيرا راهببەنام 

در  کە مهين قبايل عبدالقيس بودهای نبوت را در حممد ديد کشيشی از  ارتباط يافت و او نشانه
رو حجاز و شام يک  مشال غربِ عربستان در درون مرزهای امپراتوری روم بر سر راه کاروان

کرد و برايشان داستاهنای انبيای  مرکز تبليغی دائر کرده بود و کاروانيان حجازی را مهمان می
   .بد بوده است مهان اسپشايد او نوادۀ . کرد گفت و برای مسيحيت تبليغ می اسرائيلی می

 در درون مرزهای امپراتوری روم نيز اندک اندک) بياباهنای شام(قبايل مشال عربستان 
های سدۀ ششم مسيحی قبايل تغلب و کلب و جِذام و  تا نيمهکە  چنانمسيحيت گرويدند، بە

مسيحيت  بەمتيم از بنی يک قبيلهياد و ِاوخ و َبهراء و غَّسان و َنِمر و َبلقين و َبلّی و عامله و َتن
 کە ترکيبی از باورهای يعقوبيان و کردند  پيروی میسيحيتیًتا از ماينها نيز عمَد. گرويده بودند
   .آريوسيان بود

شده در درون مرزهای ايران و روم در   عرهبای مسيحینيزمسيحيان عراق و خوزستان و 
برآمده از باورهای  حيِت نوينِمسي پيرو ًتا عمد۔عالوه بر نسطوريها۔اواخر دوران ساسانی 
در قرآن شناسانده شده است مهين مسيح  کە آن مسيح و مسيحيتی.  بودنديعقوبيان و آريوسيان
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آميز مسيحيان بيان شده است نيز  در قرآن با باورهای شرک کە نزاعی. و مسيحيت است
   . است رومیآميزِ  با مسيحيِت شرکآريوسيهادهندۀ تعارض مذهب  بازتاب

خاطر مهسانیِ توحيد و  بە اسالم ظهور کرد و سپس راه جهاد برای نشر دين گرفت،چون
ت ، پيروان اين مذهب در سراسر خاورميانۀ غربی در مدنوينِ يادشده مسيحيِتنبوِت اسالم با 

 کە گفتيم برآمده از باورهای ميترايی و ، و مسيحيِت رومیبسيار کوتاهی در اسالم حل شدند
 کە با حتوالتی۔تا امروز ) پدرخدا، پسرخدا، روح مقدس(چهره   مسيحِ سه با يکفرعونی بود

بازماندگاِن پيروان مذهب يعقوبی در مصر و شام نيز  . برجا مانده است۔در طول زمان پذيرفته
حتوالتی در مذهبشان پديد آمد و شکل نوينی بەمذهبشان داده شده بەدينِ رمسیِ مسيحيت 

گراِن مذاهب  در ميان پژوهش) يعقوبيان(» ژاکوبَين«ون با عنوان چە کە اکن لذا آن. نزديک شد
ولی . يافتۀ آن است کە شکلِ حتول شود آن مذهبِ اصلی يعقوبی نيست بل مسيحی شناخته می

   .از مسيحيِت آريوسی هيچ منانده است، زيرا آهنا خيلی زود در اسالم حل شدند
 نه عيسا پسر مريمِ يهودیِ اهل ناصرهعيسای آمسانیِ مانی  کە ضمن سخن از مانی ديديم

عنوان يکی از  بەاين عيسا در آغاز آفرينش جهان. يک ذات نورانی و روح خالص بودکە  بل
فريب  کە ايزدان توسط اورمزد منصوب شده بود تا دست آدم را بگيرد و او را راهنمايی کند

 خودشان وارد مسيحيت بعدها مسيحی شدند اين عيسا را با کە مانويانی. ابليس را خنورد
عيسا  بەمسيحيت رسيده بودند نيز اوصاف ميتَر را بەاز ميترائيسم کە شدگانی مسيحی. کردند
 لذا عيسای مسيحيِت رومی از سدۀ پنجم. نوبۀ خود خدای نورانی و آمسانی بود کە بەدادند

ازمجله . دعيسای آمسانی داده بو بەمانی کە بعد خدائی بود با صفتهای ميتَر و صفتهائیبە
ازمجله . ادروزِ عيسا تبديل شدز   کە بەعيسا داده شد زادروزِ ميتَر بود کە بەويژگيهای ميتَر

وز عروج ر  کە بەعيسا داده شد روز عروج فَرَوَهرها بود کە بەميتراييان بەآئينهای ديگر مربوط
 چند. است» عيد پاک«نام گرفت، و اکنون ) شدگی پاک( تبديل شد و روز تطهير  بەآمسانعيسا

ميان عروج عيسا و عروجِ فَرَوَهرها وجود دارد ناشی از اختالط در تقويم رومی  کە روز تفاوتی
روز تفاوِت زادروز ميتَر و عيسا نيز  اين تفاوِت ناشی از اختالط در تقويم رومی در چند. است

   .شود ديده می
  زبردسِت تاريخ مسيحيتار بسيترين حکيمِ الٰهی و ُمَتکَلِّمِدار نامکە سنت اوگوستين 

يک متفکر فعال مسيحی تبديل  بە مانوی فعالِاز يک متفکرِکە   آن پس از١شود، مشرده می
                                                 

ناخت وسيعی نسبت بەدين و مذهب خودش و اديان و مذاهب رقيب دارد متکلم بەکسی گويند کە ش. 1
و دارای قدرت بيان و اقناع بسيار در جمادالت لفظی و قلمی برای حمکوم کردِن رقيبان فکری 
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های مانی گرفته بود، بسياری از ويژگيهای مانی را برای  از نوشته کە های پرباری شد، با توشه
يز با استفاده از عيسا مصادره کرد، و در پروردِن باورهای مسيحيِت رومی و شخصيت عيسا ن

   .بيان کرده بود نقش بسيار اثرگذاری داشت» عيسای آمسانی«مانی برای  کە اوصافی
گرايیِ مانويان در مسيحيِت   دنياداری و شادزيستیِ ميتَرَيسنان و دنياستيزی و رنجنيز،

 تا امروز کە آميزِ شگفتی پديد آورد ضناق تبعد درهم آميخته شد و ترکيبِ بەهای پنجم سده
انگيز دو دين ميتَرَيسَنە و مانويت نيست،  مسيحيت کنونی چيزی جز آميزۀ شگفت. برجا است

مهين .  آورده بوده در آن منانده استاسرائيلیشايد مسيحِ  کە و هيچ اثری از تعاليم و آئينهائی
 ان را دربارۀ تاريخی و حقيقی بودن شخصيت عيسا مسيحگر پژوهشبرخی از  کە موضوع است

داستاهنای اجنيلها حکايت از تاريخی و حقيقی  کە  ترديد افکنده است، در حالیشک وبە
   .توان مشخص کرد  را منی تولد و مرگش کە زماِنبودن شخصيِت او دارد هرچند

  

                                                                                                                               
 .شود علمِ کَالم ناميده میبرند   بەکار میاهلِ کالمئی کە  شيوه. خويش و اثبات عقيدۀ خويش است

هدف يک متکلمِ . هناده شده است» اقناع«و » تفسير«و » تأويل«و » غالطهم«شالودۀ علمِ کالم بر 
دينی آن است کە مردمِ پيروِ دينها يا مذهبهای ديگر را قانع کند کە دينشان باطل و باورهاشان 
نادرست و مايۀ درد و رنج و بدخبتی است، و دين ما و باورهای ما تنها باورهای درست و حقيقی و 

 . آور است دتپذيرفتنی و سعا



 

   زرتشت تعاليم احيای هنضت۔مزدک هبدين

  .سلطنت رسيد بە درگذشت و پسرش هرمز طبق وصيِت او۴۵۷در سال يزدگرد دوم 
، و از زنان ديگرش چهار نامهای فيروز و هرمز بە دو پسر۔دينگ۔ز شهبانويش يزدگرد ا

مرکز . بود) شاه سيگانيعنی (شاه سيستان در زمان درگذشِت پدرش  هرمز . داشتپسرِ ديگر
در آغاز سلطنت برادرش شهريار  کە رسد نظر میبە، و آمده است نهحاکميت فيروز در گزارشها 

  .سيستان شده باشد

   کشور سياسی کبتدوران ن

دار سياست مدارا و آزادی فعاليتهای دينی برای مهۀ  هرمز سوم مهچون پدرش طرف
در ساهلای اخير توسط کشيشان  کە هائی اقوام غير ايرانی دروِن قلمرو شاهنشاهی بود؛ ولی فتنه

 شدگان مسيحی کە  در حِد اهانتیرودان و خوزستان بروز کرده بود و ضديت شديِد در ميان
 دين مسيح کە تا حدی(دادند  دين ايرانی و نژاد آريايی نشان می بەحتريک کشيشان نسبتەب
مسيحيان  بەی خصمانه نسبتگير  بەجهتمؤبدان را)  تبديل شده بودايرانیجنبش ضد بە

 فيروز، و برادرش فق طبع مؤبدان نبوددرنتيجه، سياست مدارای هرمز سوم موا. واداشته بود
سپهبد  (زرمهر سوخرا.  مدعی تاج و ختت شدکشوراِن دار سپهخی از حتريک فقيهان و بربە

سپهبد ری از  (شاپور مهرانکرد؛ و  از فيروز محايت می)  هپلویسيستان از خاندان کارِن
سپاهبد کمتر از  داشنت مقام ايران.  او بودساالر سپهحامی هرمز و )  هپلویخاندان مهراِن

شاه  کە نصب و عزل شاه نقش اساسی داشت؛ و هرگاهسپاهبد در  سلطنت نبود؛ زيرا ايران
سر   ديگر بردو رقيبِ. شد سلطنت نشانده شده بود او بر امور دولت مسلط می بەضعيفی

اينها از . تر خواهيم شناخت پائين کە سورن و اسپنديار بودندهپلویِ مقام نيز از خانداهنای  اين
با هم ) سپاهبد ايران(ی ارتش ايران ده رمانفسر  بودند و بر) هپلوی(خانداهنای بزرگ پارتی 

گيراِن اصلیِ  مثابۀ سران و تصميم اين زمان بەسهبداِن اين چهار خاندان در. کردند رقابت می
گير دولتی را ميان خودشان تقسيم  خبش عمدۀ مناصب تصميم کە چهار حزب نيرومند بودند
   .ت داشتندسهم بيشتر با مهديگر رقاب کرده بودند و مهواره بر سرِ

 در ميان نيرومندان ايران مهدل نبودندبا سياستهای مداراگریِ هرمز  کە فقيهانی
 تا دادند داریِ او داد سخن می  و دربارۀ دين فيروز کردنددر محايت ازداری  تبليغات دامنه
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  . زمينه برای از ميان برداشته شدِن هرمز فراهم گردد
جنگ برادر  بە محايِت زرمهر سوخرافيروز درصدد تصرف ختت و تاج برآمده با

 دو برادر و حاميانشان کشور را برای چندين ماه وارد دورانی از جنگ خانگیِ. برخاست
 زمام ۔عنوان نايب سلطنت به۔» دينگ«برادر مادرشان  در ميان درگيری دو. آشفتگی کرد

او را در کە  سنگ برجا هناده است ئی از خودش بر او پيکره. امور کشور را در دست داشت
 شنبَ شنان بانُبَ  بانُنگاره خودش را  او در اين سنگ. دده رخت و زيور و تاجِ شاهی نشان می

   .ناميده است) شاهزِن شاهزنان/ بانوباشان بانوباش(
 و زندانی شد و گير دست در نزديکی ری از فيروز شکست يافته ۴۶۱ يا ۴۶۰هرمز در سال 

   .ساطت مادرش هرمز را خبشود و از کشنت او درگذشتفيروز با و. سلطنت رسيد بەفيروز
سلطنت نشسته بود دوران  بەسوار بر کودتای نظامیِ زرمهر سوخرا کە با آمدن فيروز

خورده  رقابِت شاپور مهراِن شکست. ضعف و پريشانیِ امور داخلی و بين املللی ايران آغاز شد
اين دو . سامان برسد بەامور دولت کە آن بود ايران شده بود مانع از ساالر سپهاينک  کە با زرمهر

نشاندۀ  فيروز نيز دست.  تاريخ ساسانی بودنداِندار سپهتدبيرترين   اقتدارگرا از بیدارِ سپه
 او هر کە  از شاپور مهران نيز سبب شده بود فيروزهراسِ. زرمهر بود و اختياری از خود نداشت

چندين سال در پريشانی بود؛ ولی فقيهان از کشور . رمهر سوخرا باشدز  بەشتر وابستهيبچە 
دينِ «بيش از پيش در راه تقويت  کە آهنا امکان داده بود بە بودند زيراخشنودفيروز های  شيوه

  .  بکوشند کە بەمعنای جلوگيری از فعاليتهای تبليغیِ مسيحيان بود»يزدانی
يحی برپا شده بود هم گران مس  توسط تبليغديگرباره کە های دينی نيز در اين ميان فتنه
از نيرو گرفنت مسيحيت  کە مغان نيز .رودان سر برآورد  ميانهم خوزستاندر ارمنسستان و هم در 
 ناراضی کنند  و فعاليتهای ضِدايرانیِ کشيشاِن حتريکرودان و خوزستان در ارمنستان و ميان
. افزودند فتگيها می و بر آشآغاليدند برمی کشور را برضد مسيحيان دولتیِبودند دستگاههای 

  چنين اوضاع و احوالی را نشانۀ آخرزمان۔الًمعمو۔ شان های دينی  بنابر افسانه کەکشيشان نيز
اديان باطل کە چە   آنمقابله بای دند پيروانشان را هرچە بيشتر برامشر  می)های آخرزمانی فتنه(

 و شوداندازۀ کافی تقويت  بەوقتی دينشان کە انگيختند؛ زيرا يقين داشتند پنداشتند برمی می
کە دمشنان را کشتار و   پس از آنير خواهد آمد تاز   بە مسيح از آمسان عيساگسترش يافته باشد

و تشکيل سلطنت داده دست گيرد  بەجهان راامورِ  رهربیِنابود کرد يا بەدين خودش درآورد 
 کە کشيشان با آب و باورهای آخرزمانی .جهان را بە صاحلان بسپارد کە پيرواِن خودش بودند

شدگاِن ارمنستان و  کردند نقش بسيار فّعالی در دگرستيزيهای مسيحی تابِ بسيار تلقين می
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طلبی در  کرد، و مهترين عاملِ روحی در پرورشِ فرهنِگ شهادت رودان و خوزستان ايفا می ميان
   . را بەدنبال آوردنومسيحياِن اين سرزمينها بود کە درد و رجنهای بسيار برای مسيحياِن بيچاره

لياقت و  او پادشاهی بی. دوران فيروز يکی از ضعيفترين دوران شاهنشاهی ساسانی بود
تدبير  دست و پا و بی فيروز پادشاهی بی کە گفت  ايرانيان میبعدها يادهای مجعیِ. ضعيف بود

 در آورد؛ نه کشور جز زيان و بدخبتی کرد برای مردمِ گفت و می می هرچە و نکبتی و شوم بود، و
آب  ها کم سالی بود، رودها و چشمه بارانی شد و کشور برای هفت سال در خشک زمان او کم

شدند، درختان مثر ندادند، بسياری از دامهای مردم تلف شدند، و بالی قحطی و گرسنگی 
 مجلهکرد، و از دوستیِ او نيز ياد می  اما مهين روايتها از عدلِ فيروز و ملت١.گير کشور شد دامن
 کە  را از پرداخت ماليات معاف داشت، و ضمن فرمانیمردمگير شد او  وقتی قحطی مههکە  آن

خواهد بشنود کسی در  منی کە فرمان فرستادان حملی گر  بەحکومت خوانده شدکشوردر سراسر 
کسی در يک شهر يا روستا از گرسنگی  کە  بشنودچە چنانکشور از گرسنگی تلف شده است؛ و 

آبادسازی  بە روايتها خرب از عالقۀ اونيز،.  سران آن شهر يا روستا را کيفر خواهد دادمرده است
 شهر شد، ازمجله در مشال گرگان شهری بەفرمان او چند روستا تبديل کە بەگويد دهد و می می
، فيروز رامنام  بە، در منطقۀ ری شهری)جايش در وسِط غربیِ ترکمنستان (فيروز روشننام بە

 شهرِ )قصر شيرينِ کنونینزديِک ( درغرب کشور، فيروز شهرامنام  بەجان شهریدر آذرباي
تا  کە فيروز کام شهر ٢).ندبعدها حلوان ناميد عرهبای مسلمان شادفيروز را( بنا شد شادفيروز

شايد اين سازندگيها در . امروز نام خويش را حفظ کرده است نيز از يادگارهای او است
   .سالی اجنام گرفته باشد  پيش از دوران خشکخنستين ساهلای سلطنتش و

های افغانی در خراسان فتنه  آل گير کشور شده بود هپت دامن کە در ميان بالهای آمسانی
در يک  کە  ترک قرار گرفت خزندۀکردند، و مرزهای شرقی و مشالی نيز مورد جتاوز قبايلِ

  کداری در سرزمين هيَرکانَِيە ترِکقبايل:  ايران روان شده بودند مرزهایسوی بە نوينخزشِ
   .تاخت و تاز پرداختند، و در قفقاز قبايل ِسرگوری بنای غارت و ختريب را گذاشتندبە

.  مجاعاِت خزندۀ ترک و تأمين امنيت مرزهای کشور گرفتاپس راندِنو   بەفيروز تصميم
درون بياباهنای  بەاو خزرها را از نواحی قفقاز جنوبی بيرون کرد و کداريها را نيز با شکست

   .شرقی دريای خزر راند
 افغانيهای امروزی بودند و سرزمينشان در نيمۀ  کە نياگانآل در خراسان نيز قبايل هپت
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۹۰۲ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

و مرو ) طالُقان: عربی به(جنوبی افغانستان کنونی بود فتنه برپا کردند، و تا حوالی تالوگان 
خشنوان، خشنواز، ( گوناگون اشکال بەنگار آهلا را مؤلفان عربی لقب شاه هپت. رسيدند

نظر  بە خاص، ونامِبوده است نه » شاه«اين عبارهتا معادل . اند نوشته) اخشنواز، اخشونواز
ی است و يشد؛ و اگر چنين باشد عبارتی آريانواز بوده با قرائت غلطی از خَشئی کە رسد می

» خشتَر«ال خمتلفش از ايم و اشک تا کنون با آن آشنا شده کە است» َخَشئی«خبش اول آن مهان 
شکل امروزينِ نامِ . است» شاه«معنای  بەايم، و مهگی را ديده» خَشئی اَرَشە«تا » ِتَيە خَشی«تا 

   ١.است» شاهنواز«او نيز 
 را ی افغانیآهلا گفتيم هپتدربارۀ توران در جای خود  کە علتی بەنگار، مؤلفان عربی

ناشی از اشتباهشان در  کە اند آهلا افزوده شاه هپت قبِ خاقان را نيز بر لگاْهاند، و  رک پنداشتهُت
). ناميدند توران را ترک میعرهبا در آغاز فتوحات اسالمی زيرا (ترک دانسنت افغاهنا است 

 کە ان غربی نيز شده است تا جائیگر پژوهش نگار موجب اشتباِه  مورخاِن عربیمهين اشتباِه
. اند ز قومِ جمهولُ اهلُوِّيۀ هون و از جای نامعلومی بودهآهلا ا هپت کە اند برخی از آهنا پنداشته

 جائی(اند  آهلا در بياباهنای ماورای شرقی سيحون برآمده شان در جستجوی رد پای هپت برخی
   ).جانشين قومِ کهنِ توران شده بودند کە در زمان مورد حبثمان سرزمين ترکانی بودکە 

 سيستان  زاولستان ومردم. يستان مهسايه بودسزاولستان و آهلا از غرب با  منطقۀ هپت
  . دين بودا را گرفته بودند کە آهلا ديرزمانی بود پيرو مذهب ميترايی بودند، و هپت َمزداَيسناِن

 ولی از  بەخراسان لشکر کشيدآهلا  هپتشورش و فتنۀ برای سرکوب ۴۸۰فيروز در سال 
مسيت ر   بەقالل ختارستان راقبول صلحِ حتميلی شد، است بە شکست يافت و جمبورآهنا

اين قرارداد يک . ها مباند آل در دست هپت) طالُقان(شهر تالوگان  کە شناخت، و پذيرفت
را در چند قسط و در  آن کە  متقبل شدفيروزحتميل کرد و  فيروز  سنگينی نيز بر جنگیِغرامِت

 پرداخت اقساِط ضمينِبرای ت کە  فيروز جمبور شدبعالوه. نواز بپردازد خشئی بەخالل چند سال
 )درحقيقت، گروگان(» مهمان«عنوان  بەرا) قباد: عربی به (گُواتغرامِت حتميلی، پسرش 

ايران را بر خبشی از دولِت باْر حاکميت   خفتاين شکسِت). ۴۸۱سال (نواز بسپارد  خشئیبە
کشور نوينی اکنون يک . حيثيِت تاريخی ايران لطمۀ بزرگی زد بە برد وميان از زمين ايرانشرق 

در غربِ باختريە و جنوب سغد و شرق سيستان و خراسان  کە در شرق ايران تشکيل شده بود
اين کشور شامل حدود نيمی از افغانستان کنونی بود و کابل و قندهار را تا غزنی . شد واقع می

   . وسِط افغانستان کنونی بود سرزمينهای کوهستانیِشد و مرکزش ختارستان در را شامل می
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۹۰۳ ساسانی شاهنشاهی

 نواز، پيش از اين از سلطنت برکنار شده بود پس از شکست فيروز از خَشئی کە هرمز
کردند پايتخت را گرفت و برای بار  از او محايت می کە دوست اِن ايراندار سپهياری خبشی از بە

 صلح اينک در پيماِن کە فيروز. ولی مؤبدان خواهان هرمز نبودند. سلطنت نشست بەدوم
 کە نواز نواز شد، و خَشئی دامن خَشئی بەياری حاميش زرمهر سوخرا دستە بنواز بود خَشئی

 کە  او است و تا او شاه باشد ايرانيان جرأت خنواهند کردگزار باجدانست فيروز مرعوب و  می
 او بازگشِت. سلطنت دست يافت بەديگربارهفيروز کمک کرد تا  بەجنگ وی برخيزندبە
او هرمز را  کە رسد نظر می بە اجنام گرفت؛ ولیدرگيری بیسلنطت در يک کودتای آرام و بە

زرمهر . ه استآمد نه هرمزپس در گزارشها خربی از  پس از بازداشْت اعدام کرد؛ زيرا از اين
نشاندۀ شاه   دست اين زمانشاهنشاه ايران از. کارۀ دولت بود  ايران و مههساالر سپهسوخرا نيز 

   .سر کشور آورده بود  بر سپهدارانرقابت قدرِت کە ئی بودآهلا و مرعوبِ او بود، و اين بال هپت
کرد، در  آهلا احساس حقارت می  ناشی از شکست از هپتاز سرافکندگیِ بزرِگ کە فيروز

 کە سالی در رنج شديد بودند، تصميم گرفت مردم کشور از خشک کە م و در زمانی۴۸۴سال 
مشورهتا و تالشهای . ذشته را جربان کنداه اندازد و شکست گر   بەنواز جنگ ديگری با خَشئی

رمهر ز  بەفيروز پايتخت و دربار را. ادافت نه کشور برای ممانعت از جنگ کارگر انديشاِن عاقبت
او مهۀ اعضای خاندانش .  خراسان شد سپاه ايران را برداشته راهیِشسوخرا سپرد و خود

فيروز موقعيت خويش  کە ن از آن دارد مهۀ اينها نشا١. بردبعالوه تاج شاهنشاهی را نيز با خود
با جربان شکست گذشته موقعيت خويش را  کە ديده و تصميم گرفته بوده را در کشور متزلزل می

  بە اواعتمادیِ مهراه بردن فرزندان و تاج شاهنشاهی با خويشنت نشانۀ بی. مستحکم سازد
.  صورت گيرد ديگرییتاو بيم داشته کە در غياب او کودنيرومندان خاندان ساسانی بوده 

مردی از خاندان ساسانی نيز نشانۀ ديگری از اين  بەرمهر سوخرا و نهز  بەسپردن پايتخت
در  کە کشد تصوير می بەلياقت را تدبير و بی و مهۀ اينها از فيروز يک شاه بی. اعتمادی است بی

رانيان سلطنت اي بەنواز  مششير زرمهر سوخرا و تشرهای خَشئیدورِ دوم سلطنتش در پناِه
   .خويش را حفظ کرده بوده است

نواز بەمثابۀ نقض قرارداِد صلحِ گذشته بود کە بر او  تصميمِ فيروز بەجنگ با خشئی
سپاه ايران . بار بود نواز داشت فاجعه بار با خَشئی فيروز اين کە نتيجۀ جنگی. حتميل شده بود

نواز گرفتار  دام نقشۀ ماهرانۀ خَشئی بەاند جايش را معلوم نکرده کە در يک منطقۀ کوهستانی
تا از پسرانش کشته شدند، و   او نابود شد، فيروز و چهار برادرش و سهيان سپاهبيشينۀآمد، 
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۹۰۴ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

  . اسارت رفتند بەمهراهش بودند کە عده از افراد خاندان سلطنتی آن
ی نواز شکست يافته بود ط از خَشئی کە اولفيروز در جنگ  کە گويد  ايرانی میروايِت

مسيت شناخته بود، نقطۀ مرزی کشور ر  بەآهلا در ختارستان را  هپت صلحی استقاللِقرارداِد
تعيين کرده بود، و در آجنا ستونی ) طالُقان(نواز را در کنار تالوگان  ايران و متصرفاِت خَشئی

وِن پشت اين ست بەگاه سپاهشان را هيچ کە نواز سوگند خورده بودند نصب شده بود و او و خَشئی
خواست سپاهيان ايران را از اين نقطه بگذراند ستوِن  ولی فيروز وقتی می. مرزی عبور ندهند

جلو  بەپشت آن نشانه پيالن بسته کشيده از برابر سپاهش حرکت داد و سپاه را در بەسنگی را
يادش آورد و او را  بەنواز وقتی با فيروز مواجه شد عهدنامه و سوگند را گويا خَشئی. برد
 فيروز کە ، و قرارداد صلح پيشين را در برابر سپاه ايرانيان بر فراز نيزه کرد و گفتوهيدنک
 اند کە  و نوشته. هناده استبەزيرِ پاوفايی کرده و پيماِن خدايی را  قرارداد و سوگند بیبە

او سوگندش را شکسته است از  کە سپاهيان فيروز وقتی متوجه عهدشکنی او شدند و دانستند
   ١.شدرمانی کردند، و او شکست يافت و کشته او ناف

  ما)اگر راست باشد (ئی در ارتش در ميانۀ جنگ  چنين نافرمانیبا بازخوانی گزارشِ
شايد دستهای هنانی شاپور مهران درکار بوده تا شاه مورد محايت رقيبش  کە افتيم گمان میبە

 در اينجا کە  او شکست بعدیِ فيروز و قبلیِشايد شکسِت. شکست بکشاَند بەزرمهر سوخرا را
در شورش سربازان . های شاپور مهران نبوده است ارتباط با دسيسه کشته شدنش اجناميد بیبە

شکسِت  بەنافرمانی سربازان کە در ميانۀ جنگ بايد دست هنانی شاپور مهران را جستجو کرد
بت اقتدارگراها کشور را رقا کە گونه بود اين. بارِ ارتش ايران و کشته شدِن فيروز اجناميد خفت
را با  وسيعی کنده و آن) خندقِ( پارگينِآهلا  هپت کە گويد روايت ايرانی می.  بال کرده بودگرفتارِ
پارگينِ  ديگر  سویِ ديگرِهای سست انباشته و رويش را پوشانده بودند، و خودشان در بوته

فرار  بەآهلا پا سيدند هپتآن موضوع ر بە وقتی فيروز وسپاهيانش. موضع گرفته بودندپوشيده
  .  افتادندپارگيندوان در  شان اسب  کردند، و مههدنبالهنادند، فيروز و سپاهيانش آهنا را 

های جنگی است   سران ارتش ايران از حيلهاطالعیِ  بیگر  کە نشانچنين روايتی بەولی
 ايران ساخته برای پوشاندن خفِت بزرگ شکسِت کە توان پنداشت توان اعتماد کرد؛ و می منی

   .شده بوده و برسرِ زبان عوام کشور افکنده شده بوده است
 نواز در ميان زنان اسيرشدۀ خاندان شاهی بود را خَشئی کە )فيروزدخت(دختر فيروز 

 کە ئی باالتر از اين ديگر برای ايران قابل تصور نبود سرافکندگی. حرم خويش برده بودبە
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۹۰۵ ساسانی شاهنشاهی

 نيز از سه گُواتپسرش  کە حالی بود آهلا باشد؛ و اين در دختر شاهنشاه ايران در اسارت هپت
نواز او را پسرخواندۀ خويش  زيست؛ خشئی نواز می عنوان گروگان نزد خَشئی بەسال پيشتر

نامش را  کە  از اين دختر دارای پسری شدگُوات. مهسری او درآورده بود بەکرده و دخترش را
نواز شده بود  کە گوات پسرخواندۀ خشئی چون .ختتر خواهيم شنا کاووس هناد، و او را پائين

شد، و طبق قانون ساسانی کە پيش از اين بەآن اشاره کرديم  اين دختر نيز خواهرخواندۀ او می
دانست؛ زيرا نه  ازدواج با چنين خواهری را قانون ساسانی جماز می. شد خواهرِ او مشرده می

  . شد ز حمارم مشرده منیکە از پدر و مادر ديگری بود و ا خواهر تنی بل
های بين  اخالق جنگی و عهدنامه بەازنظر سنتی کە  ايرانبزرگاِنهرحال، مؤبدان و بە

بارِ ايران و کشته شدِن  فاجعۀ شکسِت خفتدادند  املللی امهيت بسيار زيادی در حد تقدس می
 فيروز و نیِشک را نتيجۀ پيمان شاهنشاه و بەاسارت افتادِن مشاری از اعضای خاندان سلطنتی

خاطر  بەنواز دانستند، و کشته شدنش را خشم خدا اش با خشئی زيرِ پا هنادن عهدنامهبە 
ی رس دستبان هپلوی ز   بەمتنی از تاريخ ايران بەوری ابن قتيبه دين. عهدشکنيش تلقی کردند

ده بوده آن آم نوشته، و اين موضوع با تفصيل کامل در» ِسَير الَعَجم«عربی  بەنامش را کە داشته
فيروز را متجاوز و  کە ئی است گونه بەاين منتِ ايرانی.  استدر کتابش آوردهرا  و او آن
با ايرانيان منعقد کرده  کە  دانستهئی عهدنامه جانب و مدافعِ به نواز را حق شکن، و خشئی پيمان

ن ساسانی ايرانيان در دورا کە شويم هم متوجه می  با بازخوانی اين ترمجه ما باز١.بوده است
   .اند کرده جنگ جتاوزگرانه را حتت هيچ عنوانی توجيه منی

. سلطنت نشست بە با محايِت شاپور مهرانبالشپس از کشته شدن فيروز پسر بزرگش 
آبادانی کشور عالقۀ بسيار  کە بەاند سيرت دانسته بالش را روايتهای ايرانی از شاهان نيک

از )  بعدها در دوران اسالمی ساباط نام گرفتکه( در جنوب تيسپون آباد بالششهر . داشت
آمدهای ناگوار تعصبات و  با درس گرفنت از پی کە  او کوشيد٢.های او بوده است ساخته

مداخالت مؤبدان و اقتدارگرايان در امور کشور از نفوذ آهنا بکاهد و مانع فشارها و سرکوهبای 
اگر در  کە  تأکيد کرداطی فرمانی شديًداو برای جلوگيری از اختناق دينی و مذهبی . دينی شود

 ئی در اثر فشار و تعدی از موطنش جالی وطن کند مسئوالن آن ناحيه جائی از کشور خانواده
 هدف ٣.سبب آوارگی ديگران شود کە  و کسی حق نداردشد، خواهند بازخواست سختیبە
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  جلوگيری از دامنه يافنتِ دينی در کشور بود،اعالن آزادیِ کە بالش از اين فرمان شديد و غليظ،
رودان  در ميان کە شايد خطاب اين فرمان متوجه مسيحيان بوده.  بوديی دينی و فرقهاختالفات 

نشين  زمان شهر شوش در خوزستان يهودی در آن.  يهوديان بودندو خوزستان در صدد تاراندِن
از يهودان نيز در مجاعات ديگری . رودان شهر ماخوزه در مهسايگی تيسپون بود، و در ميان

ولی مسيحيان در سراسر .  پراکنده بودند ازمجله در بابلرودان شهرهای ديگر خوزستان و ميان
   .ايران نيز وارد شده بود بەخاورميانه درصدد نابودگری يهوديان بودند، و اين بال

نزد  کە گُوات برادر بالش. رقابتهای زرمهر سوخرا و شاپور مهران مهچنان ادامه يافت
ايران آورد تا ختت و تاج  بەنواز شده بود را زرمهر سوخرا زيست و داماد خشئی نواز می خشئی

نزد  بەخراسان گريخته بە زرمهر و مجعی از حاميانشبارا از بالش بگيرد، ولی شکست خورد و 
 کە دانست جنگ با ايرانيان نداشت، زيرا منی بەئی عالقه کە نواز خَشئی. نواز رفت خَشئی
دامن مهسر  بە دستگُوات .د پاسخی نداگُواتاضاهای  بەتقکجا اجناَمد بەجنگ ديگرفرجام 
سپاه در  کە شوهرش را تشويق کند کە اش بود و از او خواست مادرخوانده کە نواز شد خَشئی

نواز نيز  تالشهای زرمهر سوخرا نزد خشئی. اختيارش بگذارد تا سلطنت را از برادرش بگيرد
شيوۀ . ايران برگشت بەنواز در اختيارش هناد خَشئی کە قباد با سپاهی. افتاددر اين ميان کارگر 

بالش را زرمهر سوخرا . کشورداریِ بالش نيز باب طبع مؤبدان و اقتدارگراياِن ايران نبود
   ١).۴۸۸سال (سلطنت نشاند  بەشکست داده بازداشت و کور کرد، و گُوات را

 بالش دريافت کرد، هم مادی بود و هم فاِنزرمهر سوخرا از مغان و خمال کە پاداشی
هائی دائر بر رشادهتايش ساخته شد و بر زباهنای  دربارۀ او افسانهکە   آنمعنوی؛ و اين دومی

بيت  آهلا کشته شد و اهل فيروز در جنگ با هپتکە   آنپس از کە مردم کشور افتاد، و گفته شد
 شد، زرمهر با سپاه گرانی از سيستاناسارت رفتند و اردوی سلطنتی فيروز غارت  بەسلطنت

فيروزدخت و اسيران و دفاتر ديوان  کە نواز رفت و او را شکست داده جمبور کرد جنگ خَشئیبە
   ٢.دربار ايران حتويل دهد  بەغنيمت گرفته بود بەاز فيروز کە و جواهرات سلطنتی را

او  کە رسد نظر می بەپايه بوده؛ ولی نواز بی داستاِن جنگيدن زرمهر سوخرا با خشئی
تا او نيز بتواند مرد مورد محايت او آزاد کند گروگاهنا را  کە نواز را متقاعد کند توانسته خشئی

  .  را بر ختت ايران بنشاند۔گوات۔
 نواز در کشور شايع شد و برای زرمهر حمبوبيتی  زرمهر بر خشئی بزرِگداستان پيروزیِ
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ان دار سپه از بزرگیرمان از پشتيبانی خبش عنوان قه بەاو کە دنبال آورد و سبب شدبە
   . بگيردنيروبرخوردار شده بيش از پيش 

» قباد«عربی نگاشتند  بەتاريخ ايران را کە گُوات را بعدها ايرانياِن دوزبانۀ مسلمان
   .نويسم پس قباد می نوشتند، و من نيز از اين

   سلطنت شاهقباد

پيش از اين فيروز را  کە زرمهر سوخرا.  سال داشت۳۹سلطنت رسيد حدود  بەقباد وقتی
ختت نشاندِن  بەسلطنت نشانده بود اکنون با برکنار کردن بالش و بەبا برکنار کردِن هرمز سوم

کارۀ کشور ايران شده بود،  مهه بەنواز بسته بود تبديل با خَشئی کە ئی  عهدنامه نيز حتکيمِقباد و
از زرمهر شکست يافته  کە اما شاپور مهران. دو برای شاهقباد اختياری جز نام شاه منانده بو

   . بودسرگرمهايش برای نابودگری زرمهر  توطئه  بەبود
قابتهای زرمهر و شاپور ر کە بە  آنبرای کە قباد مردی تيزبين و هوشيار بود، و برآن شد

عراق (روز  خامته دهد شاپور را نيز در منصبی حساس و نيرومند بگمارد؛ لذا سپهبدیِ نيم
 نيرومند و دار سپه دو خواسته مياِن او می کە ظاهر اين اقدام آن بود. شاپور داد بەرا) ونیکن

روز  سپهبدیِ نيم. رقيب نوعی توازن و آشتی برقرار کند، ولی هدف واقعی او چيز ديگری بود
 را زير فرمان ۔يعنی تيسپون۔چيزی کمتر از سهپساالری ايران نبود، زيرا امور پايتخِت غربی 

 او سپس. قباد با اين اقدامش نفوذ زرمهر سوخرا را کاسته کرد. آورد پور مهران درمیشا
 اند اختصار نوشته بە.زرمهر از ميان برداشته شود کە عالقه نيست بی کە شاپور مهران فهماندبە

. زرمهر را نابود کند کە  طلبيد و از او خواستزمان استخر۔  ۔در آنپايتخت بەشاپور را قبادکە 
ور وارد جملس قباد شد، زرمهر سوخرا در جملس بود، و شاپور بر او جهيده او را گرفت و شاپ

   ١. قباد اعدام شدفرماِن بەندان افکند، سپسز   بەزجنير بر او هناده او را بيرون کشيده
 و  اجنام گرفته بودهای اخير له کردِن يکی از دو سرِ فتنههدِف  کە بەاين اقدام شاهقباد

فال نيک  بە او بود با استقبال خبش بزرگی از سراِن کشور مواجه شده و کاردانیِنشانۀ تدبير
پس از آن . بار فيروز و بالش باشد نقطۀ پايانی برای دوران نکبت کە توانست گرفته شد زيرا می

باد شاپور وزيد و «: گفتند ؛ و می»باد مهران وزيدن گرفت و بوی کارن رفت«: گفتند مردم می
   ٢.»اموش شدآتش سوخرا خ
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لذا قباد اندک . او اعتماد کرد بەشد منی کە اما شاپور مهران نيز مردی اقتدارگرا بود
دسيسه از ميان برداشت، و کنترل مستقالنۀ خويش بر امور  بەزمانی ديرتر شاپور مهران را نيز

 . رسانده از خويشنت شخصيتی مهچون نيای بزرگش شاپور دوم بروز دادىحِد اعل بەدولت را
زرمهر سوخرا و کە   آنشاپور دوم را الگوی خويش برای کشورداری قرار داده بود، پس از کە او

 را از ميان ۔ خرابيهای ساهلای اخر در کشور بودند و باعِثفتنهکه دو منبع ۔شاپور مهران 
 کە  کشور برآمدجستجوی راِه چاره برای کاسنت از قدرت دستگاههای فقاهتیِ بەبرداشت

. ی امور کشور بودندنابەساماناندازی و ضعف دولت و   عاملِ ديگری برای تفرقهنوبۀ خودبە
 هناد ۔يعنی مزدک پور بامداد۔ترين رهرب اصالح اجتماعی کشور  اين وظيفه را او بر عهدۀ فعال

   .انقالبيش را دنبال کند های اصالحی برنامه کە او اجازه داد بەو

   ظهور مزدک

بوده بەمعنای » ُمژَدگ« يعنی تلفِظ درست و ايرانی آن امالی عربی مژدگ است؛مزدک 
  .  مژدگ لقب است و ما از نامِ کوچِک او آگاهی نداريم١.»دهنده بشارت«و » بشير«

روان   امرش بعدها در سايۀ تبليغات دوران انوشەحقيقِت کە هائی است از چهره مزدک
جامعه  بە او ساخته شد ودين از انديش و منحرف و بی گم شد و يک چهرۀ مسخ شده و کج

آسانی سرکوفته  بەمعرفی گرديد تا اقتدارگراياِن متولی دستگاه دينی بتوانند عقيده و راه او را
 مهۀ مدارک دال بر ۔ دولتهای توتاليترعمومِروال  به۔روان   دولت انوشەکە و چون. و نابود کنند

کارش باال کە   آنبدانيم او پيش از  کەحقانيت تعاليم مزدک را از ميان برد، برای ما دشوار است
 چە زيسته و از مقامی داشته، در کجا می چە گير شود اه افکنده بود مههر   کە بەبگيرد و جنبشی
   ئی برخوردار بوده است؟ حيثيت اجتماعی

نگارها۔ امالی درست ُمژَدگ را در کتابش  خالِف ديگر عربی ابوريحان بيرونی کە ۔به
 برجستۀ کشور مشرده و نوشته کە او مؤبدان مؤبد و قاضی القضات در نوشته است او را مؤبِد

   ٢.زماِن شاهقباد بود
مزدک پور  کە گويند  میرواِن دادگر  انوشە مبتنی بر تبليغات رمسی زماِنروايتهای سنتیِ

نوعی مذهب  کە بود و معلمی بنام زرتشت خورگان داشت) پسا: درستش(بامداد از اهالی فسا 
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کرد، و گويا مزدک از تعاليم او پيروی کرد و در   و اشتراکی را تبليغ می)بند و بارانه بی (اباحی
اوضاعِ  بکشاند و شدنبال خود بەبسياری از مردم کشور را فريب داده کە زمان قباد توانست

هناد  دين درستيند کە او دينی آورد کە نامش را گو مهين روايات می.  آشفته سازدکشور را
 مالکيتهای بزرگ و مهچون، و اساس دينش بر لغو بسياری از احکام شرعی )حقدينِ يعنی (

 و مشترک(زن و مال بايد در ميان مهگان ُمشاع  کە گفت  و می،بود) تعدد زوجات(چندزنی 
  و ايجاِد ناامنیشورش بەخوشايند عوام بود مردم را کە  او با اين شعار؛ وباشد) مهگانی

فريب کە قباد  و برد قرار داد؛ های بزرگان کشور را مورد دست نهخا واداشت و حرمسراها و گنج
   .کرد  بود کارهای او را جتويز می نيزاز دينِ يزدانی منحرف شده او را خورده

برای تاريخ برجا   ساختۀ مغان و دربارِ ساسانی بود کەاين بود خمتصری از روايت رمسی
 اين روايت در زمانی ساخته شد کە دی نيستتردي. ماند و در تأليفات تاريخی بعدی تکرار شد

مزدک کشته شده و رهربان هنضتش کشتار يا متواری يا زندانی شده بودند، تأليفات و کە 
، و شد مشرده میمعصيت مستوجب جمازات رده شده بود، و بردن نام او نيز کتاهبايش از ميان ب

ياد ) منافق (نديگزَ با صفت  کە بەنام او اشاره کند از اوخواست مناسبتی می بەاگر کسی
   .کسی بوده است چە اين زنديگ کە دانستند کرد و خماطبان می می

مزدک يک  کە شويم  مانده است متوجه میمانبراي کە ئی گزارشهابا بازخوانیِما 
از يک  کە بايست  میاحتًم. نام بوده است عيار و يک مؤبد برجسته و بسيار خوش زرتشتی متام

 بسيار بلندی نيز در کشور برخوردار بوده باشد تا ذ برآمده و از يک منصبِخواستگاه پرنفو
اما در اثر تبليغاِت پس از نابود . در سطرهای بعدی خواهيم ديد کە مهه کاميابی حاصل کند آن

 او را شدِن او پردۀ غليظی از حتريف و اهبام و اهتام در پيرامون شخصيتش تنيده شد و حقيقِت
   .اش دستگاه فقاهتی بود ترسيم کننده کە ان نقشی درآوردندمه بەدر ورای آن
 در )نيشاپور (، بنابر روايات سنتی، شهر نيوشاپور در زمان شهرتش مزدکگاِه زيست
اند  منسوب کردهنيز  استخر فسايی دانسته و بەشهرِروايتها او را کە   بەاينبا توجه. خراسان بود

، سپس در نيوشاپور کردهستخر بوده، در فسا حتصيل  او اگاِه پيدايش کە توان تصور کرد می
اين شهر . فسا در پيدايش شاهنشاهی ساسانی نقش اساسی داشت کە ياد داريم بە. استزيسته
 فعاليتهای اوليۀ اَرَدَشير بابکان بود و خنستين رئيس دستگاه دينی دولت اَرَدَشير از اين مرکزِ

مصلحانی  کە  مهم دينی کشور بوده شگفت نيستفسا يکی از مراکز کە از اين نظر. شهر بود
   .مزدک از اين شهر برخاسته باشندشاگردش چون زرتشت خورگان و مه

بپنداريم او کە   آندانيم جز کرده است ما چيزی منی می چە شاپور مزدک در نيوکە  اين



۹۱۰ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

و ۔درش قباد هم در زمان پ.  بوده است)مؤبداِن مؤبِد خراسان(خراسان  رئيس دستگاِه دينیِ
 نيوشاپور مرکزش شهريار خراسان و ۔نواز باشد چند سال گروگان و مهمان خَشئیکە   آنپيش از

کرد مزدک  آيا وقتی قباد در خراسان حکومت میکە   آنآيد پيش می بەبرای ما کە پرسشی. بود
قباد  بەزمان  آنقباد بود؟ آيا او از) مشاورِ امور دينیِ دربارِ(مؤبد خراسان يا َدراَندرزُبِد  مؤبدان

 زيست مزدک نواز می قباد نزد خَشئی کە شناخت؟ آيا زمانی نزديک بود و قباد افکار او را می
  او نزديک بود؟ بە

قباد اطالعی برای شاهاش تا پيش از سلطنت  طلبانه  مزدک و فعاليتهای اصالحاز زندگیِ
شتر در بسياری از حمافل دينی او پي کە دهد موفقيتهای سريع بعدی او نشان می. اند ما نگذاشته

او .  داشته است بسياریبرجسته شناخته شده بوده و پيروان چهرۀ شخصيتی باعنوان  بەکشور
  دينی خودش کار و تبليغ کرده باشد تا درطلبانه و اصالحِ ساهلا روی نظريۀ عدالت کە بايست می

 آن موفقيت عظيم در  بائی  بعدی در اندک مدتی بتواند چنان جنبش مهگانیفرصت مناسبِ
   .خوانيم تر می پائين کە اه اندازدر   بەکشور

 چه اهل فسا۔مند ايران  مزدک از يک خاندان پرنفوذ و قدرتکە   آن مسلم استچە آن
مزدک در زمان  کە توان پذيرفت را از آن جهت می اين.  بوده است۔نيوشاپور چە استخر وچە 

در اين مدت . کرد در کشور فعاليت می) ۵۲۹ ۔۴۸۸( سال ۴۰قباد برای بيش از شاهسلطنت 
در برابر او قد علم کند و مانع  کە  فقاهتی نتوانست فعال و مؤثرِبندیِ  دراز هيچ گروهًتانسب

کننده و  اقدامات و فعاليتهايش حتريککە   آن انقالبی او شود؛ حالًتا نسبهای اجرای برنامه
   .شد در نطفه خفه می کە ايستب برانگيزندۀ فقيهان و اشراف کشور بود، و می

در دوران صدارت مهرنرسی جمادالت کالمی در ميان مغان زرتشتی و  کە پيشتر ديديم
 متعددی در انتقاد از عقائد يکديگر و بررسی دفترهایطرف  کشيشان مسيحی اوج گرفت و دو

   .شتۀ حترير درآوردندر  بەهای منفی هردو دين جنبه
 نکات مثبت و کننده برای شناخنتِ  رهنمونهبترين ابزارِجمادالت آزاِد کالمی مهيشه 

 آن مکتب سنجِ تيزبيناِن ُخرده، و گذارد می را در اختيار پيروانش  فکری يک مکتبِمنفیِ
 کە  بکنند، و با خواندن نظرات خمالفان رابرداری از اين جمادالت هبترين هبرهکە توانند  می

های عقيدۀ بود کميها و يهنند بەنارسا الف می عقيدۀ خممهواره دست بر روی نکات منفیِ
را » جدال منطقی در امر دين«اند مهواره  بوده کە دينی فقيهان در هرکە   اين.خويش پی بربند

گردن ) وار برده (اگويند َتَعبًُّد رهربان دينی می کە بەهرچە اند خواسته حتريم کرده و از مردم می
 دين خدايی بەداران را نسبت شان دين و با جمادالت کالمیهنند و در امر دين چون و چرا نکنند 
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 بە مردم کە ، برای آن بوده) ايجاد نکنند در احکامِ دينَتشکيک (اندازند نهشک و ترديد بە
 پی نربند و از ارزشهای  موجود در عقايد و باورهای دينیشده و فرسوده و ناکارآمِد  کهنهنکاِت

   . دينی روگردان نشوند۔اصطالح به۔
نوبۀ خود بر وجهۀ  بەشود و  انتقادآميز مهيشه باعث حتول افکار دينی میمباحثاِت
 کە کند های نوينی را در جامعه مطرح می  چهرهاد و احياًنرساَن  دين آسيب میمتوليان سنتیِ

 سرپرستی دين مهيشه مدعياِن. شوند خطر افتادن امتيازات متولياِن سنتی دين می بەباعِث
 در افکار دينی) بدعت(افتاده و خمالف هرگونه نوآوری  جابەشده و   کهنهحمافظ ارزشهای

امتيازات آهنا را سلب کند  کە تواند  میئی هراسند؛ زيرا هرگونه نوآوری ند و از نوآوری میاست
  مدعيان سرپرستی دين در هر دينی و در هر زمانی مهواره،مهين علت بە.و از قدرتشان بکاهد

دربارۀ آهنا شک کند  هرکە  کمال مطلق و ابدی است واحکام موجوْد کە ندکن مردم تلقين میبە
اينها .  نوآوری کند گمراه و باطل گرا استيیدر دين خدا هرکە مرتد و درخور مرگ است، و

هر نوآوريئی بدعت است، و هر بدعتی گمراهی است، و « کە کنند مردم تلقين می بەمهواره
کُلُّ ُمحَدثٍَة بِدَعه، و کُلُّ بِدَعٍة َضاللَه، و کُلُّ َضاللٍَة يف  (»تئی آتش جهنم اس فرجام هر گمراهی

 و با ابزار آغالند برمی و نوآوران انديشان اصالح را برضد پرست  دين و با اين تلقيْن عوامِ؛)الّنار
گران  اصالحبينان و  انديشان و روشن روشنجان  بەدينی فتوای مبارزه با بدعت و بددينی و بی

   .افکنند می
شده را مجود فکری   و تالش برای حفظ ارزشهای کهنههراس از نوآوری و خمالفت با آن

حالت رکود و مجود  بەمهين مجود فکریِ متوليان سنتی دين در هر زمانی دين را. اند نام داده
 حتوالِتکە   چونو. دارد  اجتماعی بازمیدارد و از کاروان تيزروِ حتوالِت مهارنشدنیِ نگه می

 گراياِن مدعیِ  جامدانديشان و ايستايی گريزناپذير است و تابع خواسِتاجتماعی يک سنِت
دهد، ارزشهای   ادامه میشاه خودر  بە آرزوها و ممانعتهای آهناغمِر  بەسرپرستی دين نيست و

خوش محلۀ   جامدانديشان در شرايط مناسب دست و فرسوده و مورد دفاع و محايِتشده کهنه
اه ر   کە بەشود و جرياِن نوينی کنار زده میبە بالنده واقع شده از صحنۀ اجتماع یِجرياِن فکر

د و از بَر  جاروب کرده میششده و فرسوده را با مهۀ ارزشهايش با خود افتاده است دينِ جامد
   .زند کنار میبەصحنۀ فعاليِت اجتماعی 

ولی از سوئی ه بود، تعاليم زرتشت گرفت زمان ساسانی اساسش را از دينِ رمسیِگرچە 
در زمان فيروز و بالش بيش از پانزده سده  کە  تعلق داشت بسيار دوردورانی بەتعاليم زرتشت

در زمان شاپور دوم بازتدوين و گرچە ا  موجودی رمسیِبرآن گذشته بود؛ و از سوی ديگر اوستا
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 جوامعِ کە رسيد وزگاران دوری میر  بەتنظيم آهنا کە  مسائل و احکامی بودتفسير شد، حاویِ
هائی از اوهام و  ايرانی هنوز در مراحل اوليۀ متدن بودند و دين و اعتقاداتشان را جمموعه

  اعتقادات و رسوم مذهبیِاز اين گذشته بسياری از اصولِ. داد خرافاِت ابتدايی تشکيل می
. اشتبا تعاليم زرتشت مهخوانی ند کە اوستای ساسانی افزوده شده بود بەمغان آذربايجان

در  کە )خداشناسی، آفرينش جهان و انسان، فرجام بشر(الٰهيات و َمبَدأ و معاد  بە متعلقمسائلِ
 بود و بيشتر بر روی َمزداَيسَنەاوستای ساسانی گنجانده شد ساخته و پرداختۀ مغاِن مذاهبِ 

 متون  ازاندازهکافی است مهين . های ديرينه هناده شده بود ئی از خرافات و اسطوره شالوده
ِدِهشن و   حمتويات ُبنمثالًبرای ما باقی مانده است را از نظر بگذرانيم، و  کە اوستای ساسانی

جمموعۀ  کە چە َونديداد و خبشی از يشتها را مطالعه و آهنا را با گاَتە مقايسه کنيم تا متوجه شويم
وستا گنجانيده شده  جابرانه حتت نام تعاليمِ زرتشت در اعظيمی از خرافات و اساطير و احکامِ

گساری حتريم شده و در اوستای ساسانی هوْم نوشابۀ مقدسی و  در گاَتە باده. بوده است
شود؛ در گاَتە قربانی حيوانی ممنوع شده و در  باعث پااليش روح می کە ئی است ستودنی

کە در اواخر  آنخاطر  بەخدا است؛ در گاَتە مجشيد بەاوستای ساسانی قربانی وسيلۀ تقرب
 و  و در اوستای ساسانی مجشيد يک ذات واال، نکوهش شدهعمرش مغرور شد و ستم پيشه کرد

 در اوستای  استدر گاَتە مطرح شده کە  است؛ فضايل ملکوتی و صفات اهوَرَمزداشاِه دادگر
 دين خربی نيست و اند؛ در گاَتە از توليِت نده بدل شدهگير تصميم  ايزِدبە مشاری ساسانی

 رمحانه با زبانش بی ترين خمالف مدعيان توليت دين است و گرمهاها را زرتشت سرسخت
يافته و   متشکل و مسلط و سازمان اوستای ساسانی را يک حوزۀ فقاهتیِکوبيده است، اما دينِ

شکل ديگری از  کە کند احنصارگرا و برخوردار از مهۀ امتيازاِت اقتصادی و سياسی اداره می
گونه مثاهلا در اوستای ساسانی  از اين. اند  زرتشتفريبِ زماِن گرمهاهای اقتدارگرا و مردم

   .توان بسيار ديد می
 تاريخ بود،  دورِ آن ميراث دوراِنبيشينۀ کە  مدون در اوستای ساسانی مدنیِدر قوانينِ

صورتی  بەئی از احکام جتويز شده بود، و نکاح و طالق را جمموعه) تعدد زوجات(چندزنی 
عنوان  بەتوانايی ماليش چندين و چند زن را بەتوانست با توجه ر مردی میه کە درآورده بود

در  کە  فقهی از زن خواسته بوداين احکامِ. اش بربد و آهنا را در خانه نگاه دارد خانه بەمهسر
طالق هم بسيار سهل و ساده . اختيار شوهر باشد و او را تاسرحد پرستش مورد احترام قرار دهد

.  کندبيرونزنش را از زندگی خويش کە توانست  کرد می مردی اراده میکە   اينِصرف بەبود و
 گرچە .شدند  انسانی حمروم میزنان از بسياری از حقوقِ کە اين قوانين چنان تنظيم شده بود
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 کە  ديگرِ جهان داشت، تا جائی از جوامعِ و برترمراتب بيشتر بە حقوقیزن در ايران ساسانْی
، و )و مثالش را دربارۀ مادر شاپور دوم و مادر فيروز ديديم(و شاه شود توانست نايبِ شاه  می

مراتب بيش از زن در پايتخت  بەحتی زن در روستاهای ايران دارای حقوق و اختياراتی
تشت جايگاهی  زر اصلیِبود؛ ولی زن در تعاليمِو در شهرهای بزرِگ يونان امپراتوری روم 

ن نداده بود و استقالل کامل زن ز   بەاسانی چنين حقوقی اوستای س.ه استمساوی با مرد داشت
برای طالق تعيين  کە جتويز کرده و مقرراتی کە يژه رسمِ چندزنیو   بەشناخت؛ مسيت منیر  بەرا

   .داد تر از مرد قرار می منوده بود زن را در موقعيت پائين
ير درست، حوزۀ تعب بەو۔احکام و مقرراتش را اوستای ساسانی  کە نظام اجتماعی ايران

 کە نيافتنی بود کرد، يک نظام طبقاتی بود؛ خاندان سلطنتی خاندانی دست  مقرر می۔فقاهتی
توانست کە خواهاِن   منی از اين خاندانبيرونخاطر سلطنت کردن آفريده شده بود، و کسی بە

امالک وسيع داشته  کە داد اعضای خاندان ساسانی حق می بەاحکام شرعی. شودشاه شدن 
 کارکنند و فقط نيمی از هاشان آهنا بر روی زمينبرزگراِنعنوان  بەهزار کشاورز شند و دههابا

 زمينهای بيشينۀزمينهای پربارِ جنوب عراق و . خودشان تعلق بگيرد بەمثرۀ تالش خودشان
 روستايی ايرانی و آرامی و برزگراِن کە  بودکشاورزی خوزستان امالکی خالصۀ خاندان سلطنتی

 .گرفت  و نيمی از درآمد اين زمينها بەکشاورزان تعلق میکردند روی آهنا کار میخوزی بر 
ملک شاه مهچون ملک خدا است و خيانت در آن  کە  چنان تلقين شده بودبرزگراناين بە

کرد   اخروی با جان و دل روی اين زمينها کار می بيچاره از بيمِ کيفرِبرزگرِ. خدا است بەخيانت
 گرچە .کرد دادند قناعت می او می بە اين زمينهاناظراِن کە رنجِ خودش دستنيمی از مهان  بەو

داریِ روميان بود، ولی مهين نظام با  تر از نظام برده هرفت پيشنظام اجتماعی در ايران بسيار 
کشی را  و هرگونه هبرهانساهنا را در مهۀ حقوق با مهديگر مساوی قرار داه  کە تعاليم زرتشت

   . زرتشتی بودغيرِ مهخوانی نداشت، و نظامی بودممنوع کرده 
چون .  وارد باغی شد،روزی شاهقباد در حين شکار، ناشناس کە گويند داستاهنا می

 کودک چون متوجه شد کودک را د؛ مادرِکودکی اناری از درخت چيد تا خبوَر کە نشست، ديد
رضای او در  ینبايد ب کە  داريمشما يک شريک نيکوکار و خيرانديش : گفتنکوهيد و

را ديد  اين کە قباد. شريکمان خواهد بود بەهای باغ تصرف کنيم؛ زيرا چنين کاری خيانت ميوه
چينی  در موعد ميوه کە شاهنشاه است: شريک مشا کيست؟ زن پاسخ داد: و شنيد از زن پرسيد

   ١.بايد سهم او را کنار بگذاريم
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شاهنشاه و نظام سياسی  بەۀ رعاياالعاد اين نگرْش ناشی از احترام قوق کە درست است
کنندۀ امنيت و آرامش و رفاه و شادیِ مردم سراسر کشور بودند، اما  تأمين کە شد کشور ناشی می

  دستگاه فقاهتیِ شريک حاکميت رمسی و تبليغاِتآميز را تعاليم دينِ  احترامشالودۀ اين رفتارِ
بيگانه بود؛ و و تعاليمِ زرتشت  فطرت بشر های عامی هناده بودند و با  تودهکَشی از هبرهخاطر بە

 اخرویِ نقض احکام آمدهای پیدر اثر تلقينهای فقيهان و بيم از  کە رعيت در عين حالی
توانست  يش منی خو وجداِنديد، ولی در عمقِ آن احکام می بەپابندی بە را جمبور خودْیشرع
  . واِه انسان بيگانه بودخ ؛ زيرا قوانينی بود کە با روحيۀ آزادیرا حتمل کند کە آن

اگر خبش بزرگی از زمينهای .  حاکم بودشاهنشاهیدر سراسر کشور  کە اين وضعيتی بود
خود اختصاص داده بود، در داخل کشور نيز بيشتر  بەعراق و خوزستان را خاندان سلطنتی

زمينهای بزرگ از سوی مالِک .  بودگر حکومتزمينهای کشاورزی ملک خانداهنای بزرگ و 
زمينهای کشاورزی و باغستاهنا را  کە سپرده شده بود) کالنتران روستايی (دهيگان  بەزرگب

 نوعی مشارکت در حمصوالت کشاورزی خواجۀ بزرْگ کە مالِک اصلی بودکردند و با  اداره می
 و هبرۀ تالش و رنج نيمی از دست کە  بودندمردم روستاها اعموًمداران  و باغ برزگرانْ. داشتند

بر جان  کە  بودخواجگانسهم شير از اين حمصوالت مال . شد ودشان عايدشان می خکارِ
 زمينهای کشور در ميان بيشينۀ. شدند  صاحب مهه چيز مشرده میند وروستانشينان تسلط داشت

پس از . ممتازترينشان خاندان سلطنتی بود تقسيم شده بودگر کە  حکومت خانداهنای بزرِگ
در اوستای  کە اين نظامی بود.  بودندمالکاِن عمدۀ زمنيها حملْیتر  اينها خانداهنای کوچک

 حتت عنوان حکم خدا وضع را حوزۀ فقاهتی آن بە مربوطساسانی مقرر شده بود و احکام فقهیِ
رعايت آن بر مهۀ مردم  کە شد مثابۀ حکم خدا تلقی می بەو در اثر تلقينات اين حوزه، کرده بود

 کە کرد  فقهی تنظيم میو رعايا را قوانين پيچيده و سخِتروابط مالکان . کشور فرض بود
ختطی از آهنا هم کيفر  کە مثابۀ حکم خدا بود بە در اوستا و زند ساسانی حترير شده بود واعموًم

   . دنيوی راسزایاخروی را درپی داشت و هم 
 خاندان سلطنت کەيکی . چند طبقه تقسيم شده بود بەدر اوستای ساسانی جامعۀ ايران

اين . بود» سادات اهلبيت« معادل ۔تعبير امروزين بهشدند کە ۔  ناميده میخداياناعضايش 
 هر بلندپايگی بەهيچ فردی از مردم کشورکە  چنانشد؛  طور کلی نفوذناپذير مشرده می بەطبقه

اين طبقه بپيوندد و انديشۀ شاه شدن يا از خاندان سلطنتی شدن را  کە بەتوانست بود منی میکە 
طبقات ديگر نرود دختر خاندان سلطنتی کە خون خاندان سلطنتی بە  برای آن.ر بپرورانددرس
مردان خاندان سلطنتی هم از  کە دادند، و اين در حالی بود بيرون از خاندان سلطنتی منی بەرا
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 خاندان سلطنتی افزوده هایگر  بەگرفتند تا خون تازه درون کشور و هم از بيرون کشور زن می
   .سل خاندان سلطنتی افزون شود و نگردد

وران  سپهبدان و اسپ کە  در سراسر کشور بودندگر حکومت خانداهنای ،ديگرطبقۀ 
وزيران و سفيران و شهرداران و مديران ۔و مناصب بلنِد کشوری ) نظامِ ارتش سواره(

بزرگان،  (وُزرکان اعضای اين طبقه را .داشتآهنا اختصاص ۔ بەدستگاههای بوروکراسی
بندی قدرِت سياسی در درجۀ دوم قرار  ناميدند، و پس از خاندان سلطنتی در طبقه می) افاشر
 کە سر خوانديم پپيش از اين، ضمن سخن از اصالحات اَرَدَشير بابکان، و در نامۀ تن. گرفت می

تاران سالم کنند و وسائل آسايش آنان را فراهم سازند تا آهنا  ارتش بەمردم کشور مکلف بودند
هيچ عنصری از .  کشور در برابر اطماع بيگانگان مشغول باشنددفاع از هستیِ بەيال آسودهبا خ

مراتب  سلسله. آن بپيوندد و درنتيجه نفوذناپذير مانده بود کە بەتوانست خارج اين طبقه منی
را ) نظام سواره(وران   پادگاهنا و افسران بلندپايه و اسپیِده فرمانی کل تا ده فرمانارتش از 

شان در ميان خودشان تقسيم کرده بودند و   خانوادگیَحَسبِ سلسله مراتبِ بەعضای اين طبقها
 ۔سپاهبد ايران(ی کل ارتش ده فرمان.  بود شدهمناصب بلند ارتش در آهنا شبه موروثی

ييها در جابەجاشد و  دست می بەتناوب در ميان سپهبدان اين خانداهنا بە)ساالر تاران ارتش
رقابت زرمهر سوخرا و شاپور مهران را پيش از کە  چنانگرفت؛  بدان اجنام میاثر رقابت سپه
   .اين شاهد بوديم

اين طبقه دستگاه دينی را در احنصار داشت و در يک .  طبقۀ نفوذناپذير مغان بود،سوم
های مردم نفوذ  شبکۀ بسيار گستردۀ تار عنکبوتی در متامی زوايای کشور تا ژرفای خانه

 توانست پدرش مؤبد يا هيربد بود میکسی کە اين طبقه موروثی بود، و فقط  بەانتساب. داشت
متوليان کە   آنحکم بەاعضای اين طبقه.  هيربد و مؤبد شودکند ودر مدارس دينی حتصيل کە 

چون تصرف مهتصرفاتشان در آهنا  کە آذرگاهها بودند امالک وقفی وسيعی در اختيار داشتند
کردند فقط  روی زمينهای وقفی آهنا کار می کە کشاورزانی و شد، در ملک شخصی تلقی می

چنين کشاورزانی دارای  گرچە .بردند  را سهم میو هبرۀ تالش و کارشانرنج  نيمی از دست
آذرگاهها در  کە توان مالی بسياری کە يژهو  بەخبش و آبرومندانه بودند،  رضايتًتازندگی نسب

پذير  هبترين حنو امکان بە و گسترش شبکۀ آبياری رااختيار داشتند اصالح زمينهای کشاورزی
رسيد، ولی  کشاورز هم می بەسود آن کە داد زمين و باغ را افزايش می ساخت و باردهیِ می

کرد با تعاليم زرتشت مهخوانی نداشت، و  کشی می از کشاورزان هبرهکە   آنخاطر بەمهين نظام
   .نظامی ضد زرتشتی بود



۹۱۶ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

  نفوذناپذيرًِتااداری کشور طبقۀ نسبدستگاههای نی کارمندان  دبيران يع، طبقۀچهارم
ناپذيریِ اين طبقه  نفوذ. دستگاه بوروکراسی کشور را در احنصار خود داشتند کە ديگری بود

فقط فرزندان دبيران حق  کە داشت اوستا و زند ساسانی مقرر می کە از آجنا ناشی شده بود
 اما حتصيل برای رعايا در. پدرانشان را بياموزندحتصيالت عاليه کنند و ختصص  کە دارند
داستانی در . حتصيالت عاليه بسته بود بە آموخنت خواندن و نوشنت بود و راه رسيدن عمومحِد

 نامه بوده و قانوِن منبع آن خدایفردوسی نيز آورده است و  کە  بوده آمدهسنتی روايتهای
در زمان  کە گويد اين داستان می. دارد  طبقۀ دبيران ساسانی را بيان میناپذيریِ نفوذ
مرزهای غربی کشور رخ داد و نياز فوری برای پرداخت مستمری  بەروان جتاوز روميان انوشە

 ؛ فصل گردآوریِ مالياهتا هنوز نرسيده بود و دولت نياز بەپيش آمدسپاه و هزينۀ لشکرکشی
بلغ را از ثرومتندان در کشور اين م کە فرمودبزرگمهر وزيرش    بەمبلغی مال داشت؛ شاهنشاهبە

 نقدی نيز برآن افزوده سرِ موعد بازپرداخت خواهد شد و پاداشِ کە وام بگيرد و تعهد بسپارد
امِ فوری را با آهنا در و   بەبزرگمهر از ثرومتندان دعوت کرد و موضوع نياز دولت. شدخواهد 

من : گفت) افزار پایبازرگاِن  (»فروش موزه « مرِديک. آهنا اطالع داد بەميان گذاشته مبلغش را
عوض در اختيار دربار بگذارم، ولی پسری   را بیدرمميليون و دويست هزار  يک کە حاضرم

 تا او را در مدرسۀ بفرمايدشاهنشاه  کە های بسيار است و آرزو دارماددارای استعد کە دارم
 ر کشوردارْی وضعيِتاش د تدابير شايسته کە شاهنشاهی: بزرگمهر گفت. پرورش دبير بپذيرند

فروش چندان ثروتی  يک موزهاست کە جائی رسانده  بەامجاعی و اقتصادی و صنعتی کشور را
 آرزوی تو را ا بدهد حتًم بەدربار نقدی وامدرمميليون و دويست هزار  تواند يک می کە دارد

   ١.برآورده خواهد کرد
پايتخت و  بە بر بار چندين شتر وآماده کرد نقره  بەدرم اين مبلغ را پس از آنفروش موزه
هنر بايد از «: شاه گفت. عرض شاه رساند بەفروش را سپس وزير تقاضای موزه. دربار بردند

 پس از شود اگر دبير کسی چنين پسرِ؛ و )يعنی او بايد مشغول سازندگی باشد(» فروش موزه مرِد
. ور بر هم خواهد خوردد رسيد و نظام کشوزارت خواه   بەجايم خواهد نشست بەفرزندم کە من

فروش را خواهم پذيرفت و نه بنياد نظام اجتماعی کشور را بر هم خواهيم  نه کمک مالی موزه
   .او برگردان بەمالش را هم اکنون. ريخت

                                                 
زمان بيش از  قدرت خريد طال در آن.  بود)طالی خالص(زرِ ناب  کيلوگرم ۹۵۰اين مبلغ معادل حدود . 1

رفت  ا در زمان ساسانی دارای چنان پيشايران حقيقًت. ده برابر قدرت خريدش در زمان ما بود
 .ئی بود کە در اينجا بەآن اشاره شده است اقتصادی
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 کە ئی مهان پيشه در گر و بازرگان صنعت ای شاهنشاه آن بود کە افراد خانداهنمنظور
پسر مردی از طبقۀ  کە نند، ولی معلوم نيستکشور خدمت کتوانند کە بە دارند هبتر می

شايستگی از پسِ  کە بەمنصب دبيری و وزارت برسد بتواند بەان اگرگر صنعتبازرگانان و 
   .پيشۀ خاندانيش نبوده است کە اجنام مسئوليتهائی برآيد

در زمان اَرَدَشير بابکان برقرار شده بود برای يک دوره از  کە البته اين نظام طبقاتی
» مينوگی خرد«دربارۀ اين نظام در کتاب . يخ ايران کارآيی غيرقابل انکاری داشته استتار

   :خوانيم چنين می) ١خرِد مينوی(
تاران و  تکليف معين و مشخص و متمايز فقيهان و ارتش: حکيم از ِخَرِد مينوی پرسيد

   کشاورزان چيست؟
  نگهبانی کنند، عبادات رادين خدا را کە تکليف فقيهان آن است: خرد مينوی پاسخ داد

دهند، مردم را با گفتار و کردار نيک  بەمردم ياد شايستگی برگزار کنند، خداشناسی رابە
دهند و مردم را از نيتجۀ ت جاويدان اخری را بەمردم نشان آشنا کنند، راه سعاد

   . اخروی در پی دارد بياگانندبدخبتیِ کە بدکرداری
ی دار پاس دمشنان کشور را بگيرند، از مرزهای کشور وِجل کە تاران آن است تکليف ارتش

   .و نگهبانی کنند، و امنيت و آرامش را برای مردم کشور تأمين کنند
زمين را با کار و فعاليت آباد کنند و برای مردم جهان  کە و تکليف کشاورزان آن است
   .ثروت و خوشی و شادی بياورند

   وران چيست؟ تکليف پيشه: حکيم از خرد مينوی پرسيد
در آن ختصص ندارند دست  کە کاری کە بەوران آن است تکليف پيشه: خرد مينوی گفت
هبترين وجهی اجنام دهند، و در قبال  بەدر آهنا ختصص دارند را کە نزنند، و کارهائی

                                                 
 سپس بەزباِن ايرانی» معنوی«تلفظ کردند، و اين » معنوی« مسلمان نگارهای عربیمينوی را بعدها . 1

 زباِن عربیرد واتوسط ايرانياِن دوزبانه گونه  صدها واژه بەاين. ، و ما اکنون معنوی گوئيمبرگردانده
پنداريم کە ريشۀ  زبان ايرانی برگشته است و ما اکنون می  از زبان عربی بەرخت با تغيير  سپسشده و

يکی از اينها است » دين«واژۀ . عربی داشته است، در حالی کە ايرانیِ خالص است با تلفظ عربی
س از ظهور اسالم وارد زبان کە خالًصا ايرانی است و قدمتی هزاران ساله در زبان ايرانی دارد و پ

کە از اين لفظ اصيل و پاک استفاده  است، ولی ما بەجای آن» ديوان«واژۀ ديگر . عرب شده است
. »ادارات«گوئيم  می» ديواهنا«بريم و بەجای  را بەکار می) دهی چرخش(» اداره«کنيم واژۀ غلِط 

بەجای واژگان زيبای . بريم  بەکار میايم و برای کتاب را هم از معنای خودش هتی کرده» ديوان«واژۀ 
 . بريم، و بسيار موارد مشابه ديگر هم واژگان رئيس و رئيس کل بەکار می» ساالر«و » سردار«



۹۱۸ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

در  کە دهد کاری اجنام می کە کسی.  درخور دريافت کننددهند مزِد اجنام می کە کارهائی
 کە چنين کسی کاری. ماند مثر می کند و کارش بی  آن کار را خراب میآن ختصص ندارد

مثابۀ نوعی  بە کارش،شايستگی اجنام دهد بەرا  آنتواند منیکە   چون،دهد اجنام می
   ١.کاری است گناه

برای آهنا  کە دربارۀ رعايت امور کشاورزان و روستانشينان ازجانب دولت، و اقداماتی  
 بەَتَبعِ آن حد اکثر ممکن رونق بگيرد و درآمدهای کشور و بەورزیگرفت تا کشا اجنام می

۔ »ِهسپارم نسک«و » سکادم نسک«ويژه  به۔ت باال برود نيز در اوستا لدرآمدهای مالياتی دو
اين  بەئی از قوانين مربوط کرد نيز جمموعه در نسک هشتمِ دين. تفصيل سخن رفته استبە

ی و باال بردن حمصوالت از دستورات اکيد دار دامی و کشاورز بەرونق دادن. مورد آمده است
 کە هنوز لذا آثاری. دستور دين را اجرا کند کە ديده  خود را جمبور میدين بوده، و دولْت

 اندازه چە دولت تا کە دهد  برای ما در زمينهای کشور مانده است نشان میهايش  ويرانهبقايای
های  داده و گسترش شبکه ز چراگاهها امهيت می مواظبت انيزاصالح زمينهای کشاورزی و بە

آبِ  بند و نظارت بر جريان درسِت و سد و آب) قنات( با اينجاد کََهن )ياری آب(کاری  آب
دربارۀ . دانسته است در کشور وجود داشته را وظيفۀ حتمی خودش می کە های اندکی رودخانه

 کە ع و بازرگانی نيز کافی است بدانيمهای شهری و گسترش صناي ها و حرفه قوانين ناظر بر پيشه
 . سرباز در اختيار ارتش بگذارندانْگر صنعتوران و  پيشه کە قانون ساسانی مقرر نکرده بود

حتی در زمان جنگ ۔ سربازی وران و بازرگانان از خدمِت ان و پيشهگر صنعتعبارت ديگر، بە
 مهۀ اينها رفاه عامه را. اف بودند مع نيز۔و دفاع از مرزهای کشور در برابر متجاوزاِن بيگانه

ترين مردم  دنبال داشته و ايران را ثرومتندترين کشور جهان و ايرانی را مرفهبەبرای مردمِ کشور 
   .جهان کرده بوده است
در مقايسه با ديگر کشورهای جهان از مجله در مقايسه با کشور گرچە ا ولی مهين نظام،

ايران در اثر برخورداری از  کە ای زمان مزدک و قباده هم بوده است، بررفت پيشروم بسيار 
يک  بەمرحلۀ باالئی از رشد رسيده بود و نياز بەهائی ، در جنبهدرازمدت ثبات و سازندگیِ

طبيعی و الزم . کارآمد باشد کە توانست  متناسب با اين مرحله داشت، ديگر منینظام اجتماعیِ
در نظام اجتماعی کشور اصالحاتی  کە د باشندانديشان ايرانی درصد روشن کە و شايسته بود

نظام اجتماعی ايران يک  از آجنا کە .ايجاد کنند و نارساييها و فرسودگيها را برطرف سازند
ی کار دستاز راه نوآوری و  کە بايست نظام مبتنی بر دين بود هرگونه اصالح مورد نظر را نيز می

                                                 
 .۳۲۔ ۳۱مينوگی خرد، فصلهای . 1
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 بايست می کە ح آهنا اجنام گيرد، و اين کاری بود و اصال با بازخوانیِ اين احکامدر احکام دينی
   .شد توسط متوليان دين اجنام میبە

در هيچ جای  کە تا زمان شاهقباد يک طبقۀ متوسط شهری در ايران شکل گرفته بود
در  کە يافتۀ روستايی شکل گرفته بود  يک طبقۀ متوسط و رفاهبعالوه. شد ديگر جهان ديده منی

مهين دو طبقه .  واقعی خويش و برچيده کردن نظام کهنۀ موجود بودحقوق بەيابی تالش دست
  . فعاالنه در هنضت مزدک شرکت کردند کە بودند

 اجتماعی بود، و رهربی اين جنبش بزرگ در آستانۀ يک حتول شاهقبادايران در زمان 
   . بلندپايۀ کشور بودفقيهاِن از شخود کە دست گرفت بەرا مزدک پور بامداد

های گوناگوِن  های فقيهان در دوره از ساخته کە اکنون احکام فقه اسالمی کە گونه مهان
خدا و  بەرا) اش از قوانين ايراِن ساسانی گرفته شده است و خبش عمده(تاريخ اسالم است 
در زند اوستای  کە قوانين و سنتهای اجتماعی کە زمان نيز از آجنا دهند، در آن پيامرب نسبت می

 رتشت و از راه اوز  بەرا شد و وضع آن تلقی می) احکام فقهی(قوانين شرعی ساسانی آمده بود 
 را  فقه رمسی ترديد در دين َمزداَيسَنەِکرد عملدادند، هرگونه ترديد دربارۀ  خدا نسبت میبە
اين . سؤال رفنت تعاليم دين بود مثابۀ زير بەسؤال رفنت احکام فقهی آورد، و زير دنبال میبە

اسان از احکام دين رمسی و فکران و دردشن  زمينۀ دور شدن روشنشنوبۀ خود۔ بەالبته۔امر 
 کە انتقاداتی.  برای يافنت راهی نوين در جهت متحول کردن دين را فراهم آوردتالش
دربارۀ  کە کردند و شبهاتی  مسيحی از احکام و قوانين و حتی اساطير ايرانيان میگراِن تبليغ

خوِد  کە منود، هرچند ناپذير می کندند، در بسياری موارد دفاعپرا  ايرانيان میعقائد دينیِ
 بودند و شده  و معتبد بە باورهای فرسوده بسيار کهنمسيحيان غرق در َتَوهُّمات و خرافاِت

دادند  موسا و خدای موسا نسبت می کە بەشان دانستند؛ و احکام کتاب دينی خودشان منی
   .ستيز بود احکامی در جمموعِ خويش انسان

انديشان  شدۀ فقهی بر روشن بيهوده بودن و دست و پاگير بودِن بسياری از احکامِ فرسوده
در انديشۀ حتول کسانی کە  شايد بسيار بودند در حمافل دينْی. کشور آشکار و قابل درک بود

مزدک پور بامداد . شدۀ آن بودند های غير زرتشتی يا کهنه دين و پالودنش از پيرايه بەخبشيدن
تعاليم اصلی زرتشت  بەگونه عناصر و رهرب اين جريان شد و پرچم بازگشت زترين چهرۀ اينبار

   .را برافراشتهای غيرِ زرتشتی  و پالودِن دينِ ايرانی از پيرايه
عنوان يک جريان  بەگرای مغان کمک کرد تا خود را طيف مترقی و اصالح کە بەعاملی

 درازمدت چنان شديد اين قحطیِ. فيروز بودسالۀ دوران  سالی هفت مردمی مطرح سازد خشک
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مردم کشور را از پرداخنت مالياهتا کە  نامه بفرستد فرمان جمبور شد بەمراکز حکومتی شاه کە بود
مردمِ زدگانْ خواربارهای موجود در انبارها را ميان  معاف بدارند، و برای جنات جان قحطی

 تشر زد  بەمراکز قدرت در سراسر کشور فرستاد کەئی نامه فرماناو طی .  توزيع کنندنيازمندشده
 شنيده شود کسی در شهر يا روستائی در اثر گرسنگی تلف شده است مهۀ مسئوالن چە کە چنان

 سبب عناياتی کە بەگويند آميزی می  گزافهروايتهای حتی.  دادکيفر خواهدآن شهر يا روستا را 
   ١.فر در اَرَدَشيرخوّره از گرسنگی مردن مردم داشت در اين دوراِن سخت فقط يک بەفيروزکە 

جان مردم  طلبان دنياخواه مهيشه و در هر زمانی منافع خويش را بر قدرت کە از آجنا
زدگان کرده  قحطی بەکمک بە تظاهرمراکز قدرْت کە توان پذيرفت می گرچە دهند، ترجيح می

 کە ت احتمال دارد، و چون قحطی شدت يافاستباشند، اين امر در هر زمانی بسيار اندک 
 با استفاده از قوۀ قهريه شده باشند و شاهکار اجرای فرمان  بەدوست دست  انسانخبشی از مغاِن

در چنين حالتی . نوايان و گرسنگان کمک کنند بی کە بەخواربارداران را جمبور کرده باشند
 حمبوبيت شوند و ها مطرح می کنند در ميان توده آشکارا از مردم محايت می کە فقيهانی

   .يابد يابند و سخن و راهشان مقبوليت می می
 رهرب يک جريان مردمی مطرح بوده و شخصيتش عنوان بە مزدک از زمان فيروزشايد

از  کە  بزرگان و زورمندان کشوربرای مهگان شناخته شده بوده است؛ و شايد آن شخص منفورِ
اند، رهرب اين جريان  لم مزدک نام دادهو او را مع او با نام زرتشت خورگان و اهل فسا ياد کرده

مؤبدان مؤبد (» آَترپاد ِمهرِاسَپنداندرزنامۀ « بە در کتابچۀ موسوم. در دوران فيروز بوده است
 کە ازآِن خودش باشد نداشت، و پس از مدهتا کە  مهر اسپند پسریآترپاد کە آمده) شاپور دوم

 نام اين پسر را زرتشت هناد تا از نام زرتشت او داد، و او بەدرگاه ايزدان دعا کرد خدا پسریبە
آَترپاد  و پروردۀ او نبوده است؟ آيا آَترپاد ِمهرِاسَپندآيا اين زرتشت خورگان پسر . برکت بگيرد

در جای خود خوانديم برای اين پسرش ننوشته بوده است؟ آيا  کە اش را  اندرزنامهِمهرِاسَپند
» مسلک مغِ اباحی«بعدها او را يک  کە  نبودهرِاسَپندآَترپاد ِمهمعلم مزدک مهين زرتشت پسر 

   اند؟ ناميده
با روی کار آمدن کە   آن آن استگر نشان مسلم است و شواهد و داليل تاريخی چە آن

 ۔هر عنوانی به۔هربی مزدک يک جريان نيرومند بود و مزدک ر  بەشاهقباد جريان اصالحی
يژه نزد شاهقباد از نفوذ بسيار و  بە دربار ايرانمشار رفت و در بە دينیترين مقامِ بلندپايه

ان و دار سپهاعم از ۔از نفوذ مراکز قدرت سنتی کشور  کە ميل نبود شاهقباد بی. شدبرخوردار 
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 زرمهر  برداشنتِاز ميانْ. دهدرا شخصيتی مهچون شاپور دوم نشان  بکاهد و خويشنت ۔مؤبدان
های قدرتش و عملی   راه تثبيت و حتکيم پايه او درهایسوخرا سپس شاپور مهران خنستين گام

دوست بود از مزدک  خواه و مردم اوکه شاهی عدالت. های اصالحيش بود کردن اجرای برنامه
عنوان نيرومندترين شخصيت دينی کشور مورد محايت قرارداد و  بەبانی کرد و او را پشتی

 مزدک موفق شد با محايتی.  بازگذاشتۀ مورد نظرشطلبان را در اجنام اقدامات اصالحدستش 
 دنبال کند، و با استفاده از یهای اصالحيش را از راه قانون عمل آورد برنامه بەشاهقباد از اوکە 

   .حرکت درآوَرد بەپسند عدالتی مهه بەيابی  مردم کشور را در راه دستفرماهنای شاهنشاْه

   تعاليم مزدک

 جای جدال ه استطلب بود  اصالحانديشِ دوسِت نيک  انسانمزدک يک مؤبِدکە   ايندر
کرده و در پشت سرش  اقشاری از مغان ازآراء و عقائد او محايت می کە توان پذيرفت می. نيست
در ساهلای آغازينش از  کە هنضت باب داشت بەهنضت مزدک در اينجا شباهت. اند بوده
توان با هم  را منیالبته اين دو هنضت . بانی خبش بزرگی از مالهای شيعه برخوردار بود پشتی

گرايانه نداشت و برخاسته بود تا راه ظهور امام غائب را  مقايسه کرد، زيرا باب برنامۀ عدالت
 آن خاطر با او مهراه شده بودند بە، و مالهای شيعه)بود» دروازۀ امام«او  لقب رمسی(بگشايد 

سهم بيشتری در وقتی امام ظهور کند و جهان را بگيرد آهنا اصحاب خنستينش باشند و کە 
انديشِ ايران با هنضت   نيکمغاِندسته از  ولی مهراهیِ آن. قدرت را نصيب خودشان کنند

 در راه هببوِد اوضاعِ  مزدک و اجنام اصالحاتجويانۀ عدالتاهداف  بەخاطر خدمت بەمزدک
   . بودمردمِ کشور

هربی ر  بەته يادر تاريخ ايران از ديرباز تا امروز هرگونه اقدامات اصالحی اجنام گرف
در .  بوده يا يکی از رهربان بلندپايه و متنفذ دينیگر حکومتيکی از اعضای خانداهنای 

از محايت شايسته برخوردار شود و در جامعه  کە بيروِن اين دو حوزه هيچ حرکتی نتوانسته
ا  ايران در جامعه باين دو طبقه در طول تاريخِ کە علت اين امر نيز آن بوده. مطرح گردد

ها   تودهاند و در وجدان مجعیِ مردم معرفی کرده بە خود را تنها ذاهتای پاک و مطاعهاشانتلقين
 کە دست کسانی اجنام شود بە اجنام بگيرد بايد کە قرار استکاری هر کە چنين جا افتاده است

  تاريخ ايرانمهۀ حرکتهای اصالحیِ کە توان گفت تأکيد می بە.است» جائی بند بەشان ريشه«
انديش   از فقيهان روشنبرخیهربی يا با شرکت ر  بەاند های مردم در آن شرکت داشته تودهکە 

انديش و  اين مهان خبش روشن. زده اجنام گرفته است گرا و حتی عصيان و انتقادگر و حتول
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پا خاسته  بەشدۀ دينی در زمان خود برضد برخی از ارزشهای کهنه کە  فقيهان استشناسِ زمان
کدام از  هيچکە   اينعلت. گرايان زمان تکفير شده است فتوای سنت بە در آغاز کار۔البته۔و 

نتيجۀ مطلوبِ رهربانش برسد را  کە بەجنبشهای اجتماعی ايران در طول تاريخ نتوانسته است
حکم  بەحکم ماهيت خاصشان و بەگرا فقيهان سنت. در مهين امر جستجو کردکە نيز بايد 

برآورندۀ خواست خودشان است  کە مهان مستی بەها در امر هدايت توده شان شده انباشهجتربۀ 
هربی ر   بەوقتی هنضتی.  دارندبرخاسته در جامعه امواجِشدن بر  مهارت بسيار زيادی در سوار

 قدرِت بسياری در فقيهانْ کە افتد، از آجنا اه میر   بە آگاهيا پشتيبانی خبشی از فقيهاِن
ی عامی دارند، خواه و ناخواه کل فقيهان تقدسی دوباره ها دهی و هدايت توده سازمان

گرا   سنتوقتی فقيهاِن. خواه را از ديگران جدا کنند فقيهان مردم کە توانند عوام منی. يابند می
 را از دست بدهند، در جريان اين حرکت  سرکوب آنقدرت مهار حرکت اجتماعی و تواِن

برايشان مانده است را حفظ  کە  امتيازاتاز هرچە کنند تا صدد فرصت نشسته سکوت میبە
 رانند مهان سوئی می بەهارا شوند و حرکت توده کنند؛ سپس در شرايط مساعد بر موج سوار می

مهۀ  کە مهين علت هم بود بە.کرده است  خودشان بوده و امتيازاتشان را حفظ میخواسِتکە 
گرا  دست فقيهان سنت بە اوليه پس از يک پيروزیِشناسيم کە ما می اجتماعی ايران حرکتهایِ

 برآورندۀ خواست طبقات مسلِط کە خ استشد مهان مستی هدايت می بەديگرباره و هافتاد می
   .ه استشد ها منی ئی از آن عائد توده  و نتيجههسنتی بود

اند، تعاليم دين  بوده» چسپ دين« مردمش عامی و بيشينۀمهيشه  کە در جامعۀ ايران
اند بردارند  خواسته می کە مردم مهيشه هر قدمی کە ها را مهار کرده بوده هچنان روح و فکر تود

فقيهانْ چە   آنند و آخرتشان فدایافت نهمعصيت  بەاند تا داشته طبق يک حساب دقيقی برمی
فقيهان مهيشه  کە اين چيزی بود.  نشوداند و زودگذر نام داده» دنيای فانی«و » سرای سپنجی«

 کردند و عوام را از قربانی کردن آخرِت عوام مردم تلقين می بەز منربهاو در مهه روز از فرا
. کنند ؛ و هنوز هم میداشتند هبای خوشی زودگذر و فناشوندۀ دنيايی برحذر می بەجاويدان

 منِد  خود را بدهند و فرجام سعادتچيزِ مهه کە اند  چنين تلقينهائی حاضر بودهعوامِ گرفتارِ
آخرْت يکی را  قرار بوده ميان دنيا و کە و هرجا. ن تأمين کنندجاويدان را برای خودشا

چنين  کە ئی جامعه در. اند گذشته  دنيا میخيرِ داده و از برگزينند آخرت را بر دنيا ترجيح می
 کە دنبال خود بکشانند بەها را توانند توده بينشی از زندگی خويش دارد فقط رهربانی می

 ايشان راِه کە  شرعی متقاعد سازندبدهند و آهنا را با دالئل و براهينِآهنا  بەها را فريباترين وعده
جامعۀ . شود سوی هبشت جاويد رهنمون می بەموجب خشنودی خدا است و کە تنها راهی است
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   .باشدنا توانست از اين امر مستث  نيز منیايرانی دوران قباد و مزدک
گفت با تعاليمِ دينِ  و چيزهائی کە می ده بودآور نهئی  مزدک چندان فکر تازه و ناشناخته

 هرچە گفت، و سخن از خدا و زرتشت می کە او يک فقيه بود. َمزداَيسَنە تعارض نداشت
کرد و راه  او تعاليم زرتشت را تفسير و تأويل می.  دينی بودگفت مبتنی بر متون رائجِ می

أويل او با تفسير دينِ رمسی هناد؛ ولی تفسير و ت  دنيوی و اخروی را فراروی مردم میرستگاریِ
داشت و  های حمروم برمی  ستمها را از دوش تودهخبشی از بارِ کە ئی بود گونه بەمتفاوت بود، و

   .کرد نوعی عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار می
کە   آنخنست: مزدک بر روی دو نقطۀ حساس انگشت هناد و هنضتش را برآن بنا کرد

 ؛ خدا نعمتهايش راگاِه او يکسان استند خدا و در پيشدم بندگان جهان ازآِن خدا است و مر
 کە گونه خدا مهان. شوندفرستد تا مهۀ بندگانش بدون امتيازی از آن برخوردار  جهان میبە

، نعمتهايش را برای مهۀ باراَند میزار  کوه و دشت و دره و کشتزار و شوره فرستد و بر باران می
طور  بەمهه کە خواهد فرستد و چنين می و مرام و فکر و عملشان می باور بەبندگانش بدون توجه

و ها   باران و رودخانه و هوا و درخت و بوته و دانهآبِ. مند شوند متساوی از اين نعمتها هبره
فريبی،   زور و مردم ِاعمال با،اگر کسانی.  آفريده استگانو زمين را خدا برای مهها  ميوه

اند،  احنصار خودشان درآورده و ديگران را از آهنا حمروم کرده بەبرخی از اين نعمتها را
انديش  از آن جلوگيری شود؛ و بر انساهنای نيک کە کارشان خالف ارادۀ خدا است و بايد

شان هم  یگر ستمزورمندان با  کە رويها و زورگوييها را بگيرند و نگذارند جلو زياده کە است
  .  خدا را از خودشان ناخشنود بدارندمردم را در حمروميت نگاه دارند و هم

خود آهنا  بەسودش هم کە  کاری بودطلْب زورکاریِ زورکاراِن بيشينهجلوگيری از 
آهنا را  شد و کاريهای آهنا می های حمروم؛ زيرا از سوئی مانع ادامۀ گناه توده بەرسيد و هم می

؛ و هم شودو فرجامشان نيکو نيکوکاری روی آورند تا خدا را خشنود سازند  کە بەکرد جمبور می
اين . شدند آمدند و از نعمتهای خدادادی برخوردار می  بيرون میزورکارانمردم از زير بار 

ناپذيری و مبارزه با ستم ريشه در تعاليم زرتشت داشت و مهان اصلی را تشکيل   ستماصلِ
در گفتار زرتشت . يم استناميم و با آن آشنا می» امر معروف و هنی منکر«را  ما آن کە داد می

پذيری گناه است و مبارزه با ستم تکليِف اساسی  هرگونه ستم کە او تأکيد کرده بود کە ديديم
   :نوشته استاختصار  بەطربی. انسان است

خدا ارزاق را برای آن قرار داده است تا بندگانش آن را «: گفتند مزدک و يارانش می
يکديگر ستم  بە کنند؛ ولی مردم دربارۀ آنتعادل در ميان خودشان تقسيم بەمهدالنه و
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نوايان  بی بەخواهند ارزاق را از ثرومتندان بگيرند و می کە آهنا ادعا کردند. »اند کرده
 کە کمتر دارند بدهند؛ زيرا کسی کە کسانی بەبيشتر دارند بگيرند و کە بدهند و از کسانی

تر از  در داشنت اينها شايستهمال و زن و متاعی بيش از حِد نيازش در اختيار دارد او 
   .ديگران نيست

پايه اين امر را غنيت مشردند و از مزدک و يارانش محايت کرده آهنا را مورد  مردم دون
شدند و بر خانه و مال و  ها می وارد خانه کە پيروی قرار دادند؛ و کارشان چنان باال گرفت

. برابر آهنا را نداشت ودش درانداختند، و او توان دفاع از خ زنان صاحبخانه چنگ می
   ١.خواهند کرد   اشادند و بەاو تشر زدند کە برکنارآهنا کارشان را درنظر قباد زيبا جلوه د

تکرار اهتامهای مشابه  کە نامۀ ايرانی ۀ برگرفتۀ طربی از خدایاگر خبش آخر اين نوشت  
 کە گفته مزدک می کە مبيني خمالفانشان است را ناديده بگيريم، می بەانگر حکومتجانب  از

با استفاده از مقام  کە  برای مهۀ مردم روی زمين است و کسی حق ندارد استخدا آفريدههرچە 
و مکنت و فريب و زوْر مال بسيار و زنان متعدد را در احنصار خودش بگيرد و مردم را از 

ت در گاتە اينها تکرار سخنان زرتش. خدا برايشان مقرر کرده است حمروم بدارد کە حقوقی
ها و گرمهاها  ها و کرپنها و اوسيج مبارزۀ لفظیِ زرتشت با کاوے کە بود، و در جای خود ديديم

   .سر مهين احنصارطلبيهای آهنا بود بر
گفت خدا انساهنا را هم مرد آفريده است و هم  می کە  تعاليم مزدک آن بوددومين اصلِ

 کرد ئی را مطرح می مزدک مسئله کە  اينجا بوددر. ه خدا تفاوتی ندارندگا پيشزن؛ و اين دو در 
فقه اوستای . روز بسيار مترقی بود؛ و آن موضوع استقالل کامل زن بود برای مهۀ دنيای آنکە 

توان ماليش چندين زن  بەبا توجه کە دانست و مرد جماز بود ساسانی چندزنی را مشروع می
در  کە  بيش از مردان نبود، طبيعی بود مشار زنان در جامعه حمدود بود وکە اما چون. بگيرد

 داشتند از داشنت حتی يک زن نيز حمروم مبانند و اندکدرآمدهای  کە چنين وضعيتی کسانی
در خانۀ  کە از سوی ديگر زنانی. نياز جنسی بود برآورده نشود کە شان خنستين نياز فطری

شان برسند، کمترزيباها  مهه کە بەتوانستند شوهرانشان منیکە   چونزيستند  چندزنی میمرداِن
 حمروم شان شدند و در برآوردن نيازهای جنسی  میبيرون کردهترها از دائرۀ زناشويی  و ُمِسن

ستيز برخاست و شعار  بەمنادی زدودن حمروميتها بود با رسم چندزنی کە مزدک. ماندند می
 را سرداد تا زن رابود » هر مردی فقط يک زن«کە معنای ديگرش » برای مهۀ مردانمهۀ زنان «
اين نيز صورت ديگری از . او داده بود بەنظام طبيعت کە ئی برگرداَند مهان جايگاه طببيعیبە
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  . ی زرتشت برآن تأکيد رفته بود در گاَتە کە اجرای اصل امر معروف و هنی منکر بود
بعيد است  کە ها صورت گرفته باشد، اگر هم جنبشی برای بيرون کشيدن زنان از خانه

 کە ولی از آجنا. نين شده باشد، برای آزادسازیِ زنان از دست شوهران چندزنی بوده استچ
کە   آنمرد حقِّ داشنت بيش از يک را ندارد، احتمال کە زن در جامعۀ ايران پذيرای آن نبود

 زنانی. توان خردپذير دانست کار رفته باشد را منی بەزوری برای آزادسازیِ زنان از حرمسراها
کە   ايناختيار خودشان با شوهراِن چندزنی ازدواج کرده بودند، نه بەحرمسراها بودنددر کە 
قانون  کە داد آهنا اجازه منی بەدين نيز. ازدواج اين شوهران درآورده باشند بەور آهنا راز بە

نبايد چنين وضعيتی ادامه  کە جامعه ياد بدهد بەخواست اما مزدک می. شرعی را نقض کنند
مزدک کاری  کە توان پنداشت  منی. بار ندهند اين وضع خفت بەتن کە نان ياد بدهدز   بەيابد؛ و

او با  کە اند مهۀ گزارشهای خمالفانش تأکيد کرده کە يژۀو  بەبيش از تبليغ و تبليغ کرده باشد؛
   . خمالف بودآميز و با هرگونه ِاعمالِ زوْر اقدامِ خشونتهرگونه 

 نقطه قرار داشت، و هنضت او برای حتقق خبشيدن وحمور تعاليم مزدک بر روی اين د
را تأمين کند و حمرميت را ) زن و مال(» زن و خواسته«برخورداری مهگان از  کە عدالتی بودبە

دربارۀ برخی ابن اثير .  بوداو نيز خبشی از تعاليم جانوراِن اهلیمحايت از . از جامعه براندازد
   : استاز اقدامات مزدک و پيروانش چنين نوشته

 و در ،زرتشت آورده بود پيروی کردکە  )يعنی از تعاليمی(چە   آندر مواردی از] مزدک[
او حرامها و ناشايستها را حالل کرد، و . آن افزود يا از آن کاست  چيزهائی بر نيزمواردی

 و نوکر متساوی قرار داد تا کسی بيش از ديگری کُلفَتمردم را در مال و ملک و زن و 
. دهها هزار رسيد بەسر و پا بسيار شدند و مشارشان  بیو پيروانش از مردمِ. شدنداشته با
برای :  را حتريم کرد و گفتاتو ذبح حيوان… داد، آن می بەگرفت و  زِن اين را میمزدْک

 ختم مهچون۔آيد   بيرون میجانوراز جسم کە چە   آنرويد و از زمين میچە   آنخوراِک بشر
   ١.کند ايت می کف۔و شير و کره و پنير

 مزدک نه منادی مرامِ اباحی ،خمالفان سنتی مزدک شايع کردندچە کە   آناما برخالف  
 او منادی عدالت اجتماعیِ.  و نه قيام او قيام ضد دينی بود،نه مذهب اشتراکی داشت، بود

در  با تفسير نوينی کە  کەداری خداشناس و دردشناس بود او دين. مبتنی بر تعاليم زرتشت بود
اجرا درآوَرد و راه سعادت انسان را  بە ارادۀ خدا را در جهان کەکوشيد می داد دين اجنام می

خبش بزرگی از کە   بلنبودند،» اصل و نسب سر و پا و بی مردم بی «اپيروانش نيز ِصرفً. بگشايد
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وِد انديش بودند، و در درون دربار ساسانی نيز عالوه بر خ پيروانش از مغان و اشراِف روشن
هائی از فقهای زرتشتی و   در جلب اليهاو کە موفقيتی. شاهقباد پيروان بسياری داشت

 او. داری بود تقوا و دين بەدست آورد ناشی از شهرِت او بەفکران خانداهنای اشرافی روشن
 بندگان خدا را کە سنجيد و برآن بود می» ارادۀ خدا«طور حتم گفتار و رفتارش را با ميزان بە
در پيش گرفنت  کە ديد و معتقد بود خواست خدا را در آن هنفته می کە راهی هدايت کندمهان بە
   .اجنامد سعادت دنيوی و اخروی می بەراه آن

جهانی بود و   هم سعادت اين۔ زرتشتمهچون۔هدف غايی زندگی بشر در تفکر مزدک 
. ان فراهم سازدتوانست در اين جه وسائلش را انسان می کە  اخروی بودهم سعادت جاويداِن

با زهد و دنياستيزی و دوری از لذهتای مادی و  کە پنداشتند می کە برخالف مانويان و مسيحيان
هبشت رسيد؛ در تفکر  بەتوان چشی می کَشی و حمروميت مهار زدن بر نيازهای جنسی و سختی

 روحی کمالِوری از نعمتها وسيلۀ پيمودن راه  مزدک برآوردن اميال نفسانی و شادزيسنت و هبره
دربارۀ عقائد ) کالسيک(در متون سنتی  کە با مطالعۀ مهين مقدار از مسائلی. شد دانسته می

فساد  بەفقر و حمروميْت انسان را کە او عقيده داشت کە شويم مزدک آمده است ما متوجه می
د تا ؛ لذا بايد وسائلی انگيخته شوشود می نيازهای فطری سبب صالح او د و برآوردِنکشاَن می

مانع  کە  را برآورده سازند؛ و درعين حال بايدشان طبيعی و فطریمهۀ مردم بتوانند نيازهای 
ند و ديگران را در فقر و آور نهروی آزمندان شد تا زن و مال را در احنصار خودشان در زياده

   ١.حمروميت نگاه ندارند
ناعی برای سرايت تالش لفظی و اقکە   بل هم نبود، عوامیِي هنضت مزدک شورش توده

   :نوشتهشهرستانی . ذهن مردم جامعه بود بەدادن فکر عدالِت حقيقی
  اينهابيشترِداشت؛ و چون  کشی بازمی مزدک مردم را از اختالف و درگيری و ستيز و کينه

 کە گونه سبب زن و مال اتفاق افتاده بود او زنان را حالل و اموال را مباح دانست؛ و مهانبە
اده از آب و آتش و چراگاه شريک بودند او استفاده از زن و مال را نيز برای مردم در استف

   ٢.مردْم مشتَرک قرار داد
  :فردوسی دربارۀ مزدک چنين نوشته استو 

 نــــــــــام بە مــــــــــزدکبيامــــــــــد يکــــــــــی مــــــــــردْ 
ــا  ــران مــــ ــردی و دانــــــش فــــــروش   گــــ ــه مــــ  يــــ

کـــــــام گـــــــوی بـــــــا دانـــــــش و رای و ســـــــخن
ــاد دالور بــــــــــــــــــــدو  داد گــــــــــــــــــــوش قبــــــــــــــــــ
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 گـــــــر ُبـــــــَود مهـــــــی گفـــــــت هـــــــرک او تـــــــوان
 باشـــــــــد کـــــــــسی بـــــــــر فـــــــــزود  کە يـــــــــد نبـــــــــا

ـــ  ــز بەباشــــــد کە دجهــــــان راســــــت بايـــ  چيــــ
ــا ــشيدنی   زن و خــــ ــز خبــــ ــه و چيــــ  ســــــت انــــ

 نم راســــت تــــا ديــــن پــــاک    مــــن ايــــن را کُــــ  
ــر آن کـــس  ــَود    کە هـ ــر ايـــن ديـــن ُبـ ــز بـ  او جـ

ــد ــرکە بُبــــــــ ــا او يکــــــــــی   هــــــــ  درويــــــــــش بــــــــ
ــدان   ــز و دادی بــــــ ــستدی چيــــــ  از ايــــــــن بــــــ
 چــــــــو بــــــــشنيد، در ديــــــــن او شــــــــد قبــــــــاد    

  راســــــــتورا شــــــــاه بنــــــــشاند بــــــــر دســــــــِت
 درويـــــــش بـــــــود کە بـــــــرِ او شـــــــد آن کـــــــس 

ــر  ــه گــــــ ــازه شــــــــد ديــــــــن او  بــــــ د جهــــــــان تــــــ
  

ــا او  ــر هتــــــــــی دســــــــــت بــــــــ ــَود  بــــــــ ــر ُبــــــــ ابــــــــ
 پـــــــود درويـــــــشْ  گـــــــر ُبـــــــَود تـــــــار و   ن تـــــــوا
نيــــــز ستگــــــر چــــــرا ُجــــــ   ونــــــی تــــــوان  فــــــز

ســت ايکــی گــر هتــی دســت کــس بــا تــوان   
از مغـــــــــاک  شـــــــــود ويـــــــــژه پيـــــــــدا بلنـــــــــد   

ــْنشْ  ــزدان و از َمـــــــــ ــَود  ز يـــــــــ ــرين ُبـــــــــ نفـــــــــ
کــــــــــودکی دنــــــــــد اگــــــــــر د بــــــــــواگــــــــــر مــــــــــر

ــر ــا فــــــ ــخن  و مــــــ ــده از آن ســــــ ــردان نــــــ خبــــــ
بــــــــــــــود شــــــــــــــاد  اوگفتــــــــــــــارِ بەز گيتــــــــــــــی

ــشگر  ــؤ کە ندانــــــست لــــ ــد مــــ کجاســــــت بــــ
بـــــود شـــــش خـــــويش و گـــــر نـــــانش از کـــــو 

 کــــــــــينِ او َرســــــــــت ُجــــــــــسنت کــــــــــسی نيــــــــــا
  

  خيرگرا و شرستيز است؛ زيرا فطرِتاانسان ذاًت کە  معتقد بود۔ زرتشتمهچون۔مزدک 
ولی آز انسان را از فطرتش . انديشی است  او خيرگرايی و نيک کمالِو راِهکمال دارد،  بەاو ميل

آز در کالبد انسان  کە شود سبب میچە   آن.دکشاَن  شر و بدی میاِهر  بەسازد و او را بيگانه می
طور متعادل برآورده  بە مادی بشراگر نيازِ. النه کند و او را بفريبد حمروميت او از نعمتها است

 مال و گردآوریِحرص در . انسان نزديک شودبە کە خنواهد توانست آز اه ديوِگ شود هيچ
ارتکاب  بەکشاند و وادار فساد می بەقدرت برای حصول مالِ بيشتر انسان را بەيابی دست

خواری، جتاوز جنسی، گواهی ناحق، فضاوت ظاملانه، و انواع  دروغ، رشوه. کند رذائل می
 حرصِکسانی کە . شود  برای حصول زن و مال مرتکب میستمهای ناشی از اينها را انسان

کنند، زيرا هم از خودشان و  خودشان و ديگران ستم می بەند و استديو آز بەبيشتری دارند مبتال
 آهنا امنيت و آرامش جتاوزاِت کە آن علت است بەکنند؛ و اين هم از ديگران شادی را سلب می

جويی حمرومان، و   در بيم از انتقامگر ستمآزمنداِن ە  کشود کند و سبب می را از جامعه سلب می
شان حتقق نپذيرد؛ و  ان بِزَِيند و آرامش نداشته باشند و شادیگر ستم حمرومان در بيم از جتاوزِ

از . شود شر و فساد شده مانع تکامل روحی می بەطرف سبب گرايش هر دو کە اين امری است
ند، و بر  استکار پذيرند هردو گناه ستم می کە  و هم آهناکنند ستم می کە اين نقطه نظر، هم آهنا

کاری شوند؛ يعنی هم جلو جتاوز و ستم  مانع اين گناه کە گرا است انديش و حق انساهنای نيک
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   .از جامعه بزدايند کە حمروميتها را را بگيرند و هم بکوشند
 پنج شود یباعث فساد انسان مچە   کە آنشاهقباد گفت بەمزدک کە نوشتهفردوسی 

رشک و کين و خشم و نياز و آز است؛ و سبب و باعث مهۀ اينها تالش برای خصلِت اهريمنیِ 
تساوی تقسيم  بەزن و مال را در ميان مردم کە اگر بتوان.  استدست آوردِن زن بەکسب مال و

ستگاری خواهد رسيد و دين خدايی ر  بەاست و انساند اين پنج ديو از ميان برخواهد خکر
  :وار خواهد مانداست

 َنـــــــــــد از راســـــــــــتی پـــــــــــنج چيـــــــــــز بپيچـــــــــــا
 کجـــا رشـــگ و کـــين اســـت و خـــشم و نيـــاز 
ــو      ــنج ديـ ــر ايـــن پـ ــره باشـــی بـ ــون چيـ ــو چـ  تـ
 از ايــــن پـــــنج مــــا را زن و خواســـــته اســـــت  

ــو ــان   زن و خـــــــ ــدر ميـــــــ ــد انـــــــ ــته باشـــــــ  اســـــــ
 کـــــــز ايـــــــن دو بـــــــَود رشـــــــگ و آز و نيـــــــاز    

ــرِ   ــد ســـــــــ ــو پيچـــــــــ ــردانمهـــــــــــی ديـــــــــ   خبـــــــــ
  

ــا بـــــــر ايـــــــن پـــــــنج نفـــــــزود نيـــــــز    کـــــــه دانـــــ
ـــ  ــه پـــــ ــره آز  کە نجمبــــــ ــر او چيــــــ گــــــــردد بــــــ

يـــــــــد آيـــــــــدت راه گيهـــــــــان خـــــــــديو    پـــــــــد
کـــــه ديـــــن هبـــــی در جهـــــان کاســـــته اســـــت
چـــــــــو ديـــــــــن هبـــــــــی را خنـــــــــواهی زيـــــــــان 

ازر  بەکـــــه بـــــا خـــــشم و کـــــين انـــــدر آيــــــد     
 يـــــــــد هنــــــــاد ايـــــــــن دو انــــــــدر ميـــــــــان   ببــــــــا 

  
کردِن جامعه بر دوشش خبت  خوشتکليف و مسئوليِت بزرگ  کە شاه، در تعاليم مزدک

ی زرتشت تعريف شده  در گاَتە کە  مهان تعريف و مشخصات خَشتَر را داردهناده شده است
عهدۀ انساهنای معمولی  پذيری از ی و ستمگر ستموظيفۀ ممانعت از کە   چوننظر مزدک، بە.بود

شاه مسئول تأمين . کند  متمرکز ضرورت پيدا میوجود شاه و دستگاه دولتیِلذا  ،آيد برمنی
 تأمين اين سعادت را در اختيار  ابزارِکە ند، و چون استرعايای او کە سعادت بندگان خدا است

خدا جهان را با حکمت اداره  کە گونه مهان. شايسته استفاده کند بەگونۀ از آن کە دارد بايد
متهايش را بەمهه ورزد و نع مهه مهر می بەنگرد و مهۀ بندگانش با ديدۀ تساوی می بەکند و می

ديدۀ تساوی بنگرد و مهه را دوست  بەمهۀ رعايا بەدر کشورش کە  شاه بايد،دارد ارزانی می
  .  مهگان از نعمتهای موجود در کشور را فراهم سازد برخورداریِداشته باشد و امکاناِت

کرد و  هم تشبيه می بەرا) بدن انسان(و ملک تن ) کشور(مزدک ملکوت خدا و ملک شاه 
نگهبان و هفت جمری در حيطۀ دوازده فلک توسط چهار  بەهرکدام از اين ممالک کە گفت می

نيروی شناخت، (فهم، متييز، حافظه، شادی : ند ازا چهار نگهبان عبارت. شود اداره می
اينها مهساِن مهان چهار مقام ). جويی نيروی تشخيص، نيروی بازشناسی، نيروی لذت

گر  بد، سپهبد، رامشهير مؤبد، هيربدان مؤبدان: اند از عبارت کە ند استبلندپايۀ دربار خسرو
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کار،  ساالر، پيش: ند ازا در اختيار اين چهارند عبارت کە هفت نيروی اجرايی). آرا بزم(
گردند و اجنام  و اين هفت نيرو در دوازده فلک می. کار بارَور، وکيل، کاردار، مشاور، خدمت

رنده، دونده، دهنده، ستاننده، َبرنده، خو: ند ازا اين دوازده فلک عبارت. کنند وظيفه می
کوت آمسان جمريان ارادۀ اينها در مل. خيزنده، کَشنده، زننده، کُننده، آينده، رونده، پاينده

   ١.اند  تن جمريان ارادۀ انسانملِک  و در،اند  در کشور جمريان ارادۀ شاه،اند خدای
 کسهر«او تأکيد کرد  کە ئی داشتند کننده اين نيروها چنان جای تعيين در تعاليم مزدْک

شود و تکاليف  گانه و دوازده گانه در او مجع باشد، خداگونه می اين قوای چهارگانه و هفتکە 
 کە  از اين نقطه نظر، هر فرد بشری يک جهان کاملی است٢.»گردد شرعی از او ساقط می

  هر فردی،بعالوه. کمال برسد بەدر خدا وجود دارد برخوردار شده کە تواند از مهۀ صفاتی می
خويش شاِه خويش است و از استقالل کامل و مطلق برخوردار است و کليۀ نيروهای الزم تنِ بە

  . را در اختيار دارد تا بر تن خويش فرمان براند
 کە  گفته بود در گاَتەزرتشت پانزده سده پيش از مزدک زده بود، و کە اين سخنی بود
رسد و خداگونه و شايستۀ  میدرجۀ کمال  بەباشدگانۀ ملکوتی برخوردار  هرکس از فضايل هفت

   .را در سخن از زرتشت و دينِ او خوانديم ؛ و اينشود مهنشينی با خدا می
) اختيارِ انسان( ارادۀ انسان  آزادیِشد میجنبه از تعاليمِ مزدک ناشی  اين از کە ئی نتيجه
يزش شناسد، با نيروی مت انسان با نيروی فهم خويش نيک و بد را می. بود او و خداگونگیِ

 طالب ااشتباه نکند، و چون ذاًت کە شود اش سبب می دهد، حافظه خير را از شر تشخيص می
انسان مهۀ وسائل حتقق سعادت خويش را . کوشد می است در جهت حتقق آن خوشیشادی و 

بدهد، بستاند، بَبرد، خبورد، بدود، برخيزد، بکَشد، بزند،  کە او قادر است. در اختيار دارد
جهان  گيرندۀ هنايی در اين پس تصميم.  ادامه دهدندگیِ برخوردارانهز   بەرود، وعمل کند، ب

 را در  زندگی مهۀ وسائلِ بەاو اراده و تواِن انتخاب داده وآفريدگار کە شخص انسان است
  . اختيارش هناده و نعمتهای هستی را برای او آفريده است

 بنياد عرفان ايرانی را تشکيل داد؛ در آينده اساس و کە مهين جنبه از تعاليم مزدک بود
   . از درونش برخاست٣»کسی جز من خدا نيست«شعار  کە عرفانی

                                                 
  .۲۷۷۔ ۲۷۶مهان، . ١
  .۲۷۷مهان، . ٢
ال «: گفت مستانه عيان آن ذو فُنون* » ام َنک يزدان من«با مريدان آن فقيرِ ُمحَتَشم ۔بايزيد۔ آمد کە . 3

هم در اين معنا است کە . »)کسی جز من خدا نيست، بيائيد مرا بپرستيد(ِاله ِاالّ اَنا، ها فَاعُبدون 
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 مردمجهان فرستاده و آهنا را در اختيار  بەخدا نعمتها را کە گونه گفت مهان مزدک می
نيازهای ملک تنش را برآورده سازد،  کە کوشد هر فردی می کە گونه قرار داده است، و مهان

آب  کە گونه کشور است اين نيازها را تأمين کند تا مهان کە در ملِک خويش کە يد بکوشدشاه با
ی رس دستآهنا  بەو هوا برای مهگان رايگان است، زن و مال نيز برای مهه رايگان باشد و مهه

آبادسازی جهان و  کە ظيفۀ اصلیو  بەسر برند و با آرامش خيال بەيابند تا مهگان در شادی
   .نسان است بپردازندا شادسازیِ

مزدک در آرزوی حتقق آن  کە شدنی بود عملکە   بلاين يک عدالت آرمانی اما نه ختيلی
سعادت جاويدان اخروی را نيز مورد  گرچە او. خاطرش هنضت خويش را برپا کرد بەبود و

جهانی  پرداخت، و هدف اول و آخرش سعادت اين دنيا می بەاشاره قرار داده بود ولی بيشتر
   .رفت مشار می بەتعاليمِ او در اين نقطه حتول بزرگی در دين زرتشت. نسان بودا

 عنوان يک شخصيِت بەاو. تعاليم مزدک بر نيرومندترين ارزشهای اخالقی استوار بود
بايد  کە کرد شاه تلقين می بە با اين تشبيه، او از سوئی١.کرد خدا تشبيه می بەبين، شاه را واقع

بران و نافرمانان با ديد تساوی بنگرد و مهه را   اعم از فرماندمِ کشورشمرمهۀ  بە خدامهچون
گونه متايز و تفاوتی   هيچبیوسائل سعادت مهگان را  کە دوست داشته باشد و درصدد باشد

 او ، ديگرسویاز . اند دور سازد رعايای شاه کە فراهم سازد و ظلم و ستم را از بندگان خدا
کرد کە خير و  مردم تلقين می بەمشرد و  برای مهگان واجب میاطاعت از فرماهنای شاه را

از مهۀ قوانين دولتی اطاعت کنند و فرماهنای شاه و احکام  کە ت اسسعادت مهگان در آن
مورد اجرا بگذارند تا نظم و ثبات و امنيت در کشور برقرار مباند و  بەقانون را خشنودانه

   .کان سعادت و شادزيستیِ مهگانی فراهم گردداختالف و کينه و درگيری ايجاد نشود و ام
ترين دولت دينی و برترين نوع  ترين و بادوام مستحکم کە توانست تعاليم مزدک می

جهانی   سعادت اين۔مهچون زرتشت۔مزدک . گذاری کند  پايهبشرجامعۀ اخالقی را در تاريخ 
آورد و از نعمتها و لذايذ هد خشک روی ز   کە بەخواست کرد؛ او از انسان منی بشر را مطرح می

سعادت و لذْت تالش و مبارزه يابی بە دستبرای  کە داد آموزش میکە   بلدنيايی چشم بپوشد؛
 موافق سرشت بشر بود، و چنان مطرح شده ۔برخالف دين مانويان و مسيحيان۔تعاليم او . کنند
تعاليم مزدک در . او را کرد و هم نيازهای معنویِ هم نيازهای مادی بشر را برآورده می کە بود

                                                                                                                               
بەتو است ای / ظهورِ قدرت و علم و ارادت«: استگويد تو نسخۀ طبق اصل از خدا  ی میشبستر

  .»جبو از خويش چيزی کە خواهی/ توئی تو نسخۀ نقشِ الٰهی * سعادت  بندۀ صاحب
  .۲۷۶شهرستانی، . ١
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يک  بەخود جذب کند و بەخبشهای عظيمی از جامعۀ بشری را کە توانست شرايط عادی می
   .دين جهانی تبديل شود

 تکامل انسان از راِه کە معتقد بود) که هشت سده پس از او آمد( مولوی مهچونمزدک 
 مقاومتش در برابر تواِن و گذرد؛ و تا انسان مورد آزمايش قرار نگيرد ميان ماديات دنيايی می

  را بپيمايد و روحیمراحل کمالِ کە تواند های ثروت و قدرت و لذت آزموده نشود، منی جاذبه
ضد  بەچيزی  هرکە چون کە  مطرح کردگونهاين بە  در مثنوی بعدهااين را مولوی. خدا برسدبە

 شود،اری شناخته روی درعين برخورد شود، تقوا نيز با پرهيز از زياده خودش شناخته می
دمشن و جنگی وجود داشته باشد؛  کە کند صلح زمانی مفهوم پيدا می کە گونه مهان بەدرست

ئی خبزد و  در گوشهپوشی کند و  هد بِگرايد و از دنيا بگريزد و از لذايذ چشمز  بەولی اگر انسان
 مادياْتهای  در برابر وسوسه کە توان فهميد می چەگونه ش را سرکوب کندمتايالت فطري

ها قرار داشته باشد و  اگر انسان در گرداب وسوسه! و تقواپيشه استاست مقاومت نشان داده 
صالح و  بە وبپرهيزداز فساد گاه   آنکند و قدرت اجنام بدی هم داشته باشد ونمفاسد  بەميل

شود؛ و اين است  او پرهيزگار و نيکوکار شناخته می کە صورت است نيکی گرايد در اين
  :يابد پاداش و کيفر اخروی مفهوم می کە صورت است در اين. يش انسان برای شناخنت اوآزما

ـــر را و دل بــرکـــــــــَن از او    بــــــــــَر مکـــــــــَن پـــــــ
 چــــون عـــــــدو َنبــــَود، جهـــــاد آمـــــد حمــــال  
 صــــــــرب نبــــــــَود چــــــون نبــــــــاشد ميــــــــل تـــــــو
 هــين مکـــُن خــود را َخــصی، رهبــان مــشو

ــ ـــو بـــــی هــــ ـــوا ممکــــــن نبــــ  دـوا هنــــــی از هــــ
 انِفـــقوا گـفـتـــه اســت، پــس کــسبی بکــن     

ـــر ـــوا«آورد  چە گـــــ  را مطـــــــــلق او» انفـقــــــ
 إصـــــبِروامهچـنــــــان چـــــون شــــــاه فـرمــــــود  

 اســت ـوتـــــشهـ  دام بـــــهـــرِ ـلوا ازپــس کُــ 
 

 يــــــن جهـــــــاد آمــــــد عــــــــدو شـــــــرط اکە آنز
ــ  بــاشــــــــــد امـتــثـــــــــالـَود، نشهــوتـــــــــت نبـــــــ

 باشــــد خيــــل تـــو   چە َودخـــصم چـــون نبــــ  
  عفــــــت هــــــست شهـــــــوت را گـــــــروکە نآز

ـــازی ـــود    غـــ ـــوان منــ ـــردگان نـتــ ـــر مــ ـــی بــ  يــ
ــَودکە  آنز ـــرْجنبــــ ــی خـــــ ــلِ  بــــ ـــندخــــ   کهــــ

ـــوا « کە تــــــو خبــــــوان  »اکـــــِسـبوا ثُـــــمَّ انفـِقـــ
 يــــــــد کـــــــز آن يــــــــابی تـــــــو رو رغبــــــــتی بـــــــا

 عفــــت اســت  آن ــواـفـ ال ُتــســرِ از آن بعـــد
 

ت دوران عباسی دربارۀ تعاليم مزدک برای ما مانده در تأليفا کە مهين اندازه از گزارشها
  خوِدهای اگر چيزی از نوشته. دهد  را نشان میمزدکاست تشابه اين سخنِ مولوی با عقايد 

 کە  مقايسه کنيم و ببينيماو را با سخنان سخناناين کە توانستيم  مزدک برای ما مانده بود می
 و از يک اند؛ زيرا هردو از يک منشأ ذهنی  هماندازه شبيه چە مرد تا سخنهای اين دو بزرگ

   .اند برخاسته بوده فرهنگ
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مهنوعان از حسنات  بەکمک. در تعاليم مزدک ايثار و فداکاری جای خاصی داشت
کرد، و مهمانی دادن و سفرۀ خير کشيدن و   توصيه میامزدک ُمؤکًَّد کە مندی بود بسيار ارج

 آن پابندیِ بەاوپيروان  کە ئی بود  کارهای شايستهگاههای مهگانی داير کردن ازمجله خوان
   :نوشته استنديم دربارۀ اين جنبه از تعاليم مزدک چنين  ابن. دادند  نشان میسخت

وری جويند و   هبرهاز لذهتای مادی و خورد و نوْش کە پيروانش تعليم داده بود بەمزدک
و بنوشند و با يکديگر  خويش باشند، خبورند های نفسانیِ  خواسته برآوردِندرپیِ

دارند  کە هرچە يکديگر زور نگويند، و چنان باشد بەمهکاری و رفت و آمد داشته باشند،
اينها را از  بەیرس دستاعم از اموال و زنان در ميانشان مشترک باشد، و کسی نبايد 

 یکُش آدمبودند، از  نيکوکاری و خيرانديشی بەحال، آهنا معتقد با اين. ديگران بازدارد
. آوردند کسی وارد منی بەرساندند و درد و رنج  آسيب منیبەکسی کردند و خودداری می
در هيچ قومی ديده نشده است، و چون کسی را  کە ئی دارند نوازی شيوه آهنا در مهمان

   ١.سازند از آنان خبواهد برآورده می هرچە دارند و مهمان کنند هيچ چيزی از او دريغ منی
کسی سبب درد و رنج ديگران شود و ديگران را از  کە  مزدک آن بودبدترين گناه نزد  

اندوزی و حبس ثروت در تعاليم مزدک از  رو مال از اين. نيازهای اوليه و فطری حمروم سازد
با آن مبارزه کنند و  کە انديش وظيفه داشتند آمد، و انساهنای نيک مشار می بەگناهان کبيره
از آنان را  را بگيرند و آنانکاری  ان شوند تا جلو ادامۀ گناهاندوز  ثروتخواهیِ مانع زياده

سعادت  بەثروت و قدرت در عقيدۀ مزدک دو عامل است برای رسيدن. بدکاری بازدارند
 و جامعه راشود  تبديل می بەشر و فساد دنيايی، اما اگر يکی از اينها از حد اعتدال فراتر رود

 فضيلت  کەتواند درستی مورد استفاده واقع شود میبە قدرت و ثروت اگر. دکشاَن تباهی میبە
کار  بەعنوان ابزار ستم بر ديگران و حمروم کردن ديگران از نعمتهای خدادادی بەباشد، و اگر

   .با آن مبارزه کنند کە گرفته شود رذيلت است و وظيفۀ انساهنا است
ود تا تعاليم زرتشت را درصدد برآمده ب کە مزدک يک مؤبد زرتشتی بودکە   آنامرِ ُمَسلّم

آموزشهای . شدۀ فقه ساسانی بپااليد از آلودگيهای مذاهب کهن ايرانی و احکام فرسوده
مزدک کە   اين.ی زرتشت آمده بود در گاَتە کە مزدک از يک نظر بازآموزی تعاليمی بود

در کە است   آنگر نشان  مهراه سازدش از فقيهان نوانديشِ کشور را با خودخبش بزرگیتوانست 
 آئين اصلی زرتشت زنده ۔ويژه در پارس و خراسان به۔زمان هنوز در برخی از مناطق کشور  آن

 گراِن اگر وجود يک مؤبد فسايی بنام زرتشت خورگان صحت داشته باشد و تبليغ. بوده است
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 آن زرتشتی کە منظور فريب اذهان عمومی نساخته باشند تا القا کنند بەضد مزدکی اين نام را
» فسايیلوحِ فسادانگيزِ  سادهراِه  مالی کج«گويد يک  مزدک از او و تعاليمش سخن میکە 

آئين ناب زرتشتی از مدهتا پيشتر در برخی از  بەهنضت بازگشت کە است، بايد پذيرفت
اوج  بەاه افتاده بوده، و محايت شاهقباد از مزدک اين هنضت رار   بەکشورهای دينی  حوزه

 مهان شايد اين زرتشت خورگان کە اين گماِن خودم اشاره کردم بەنپيش از اي. رسانده است
   . بوده باشدآَترپاد ِمهرِاسَپند پسر زرتشت

ريزندۀ نظام طبقاتیِ کشور بود از چند جنبه با احکام  درهمکە   آن مزدک عالوه برتعاليمِ
تنِ مردگان سپاریِ   در خاکتعارضبارزترين جنبۀ اين .  داشتتعارضِ آشکارفقه رمسی کشور 

احکام زرتشت توجه دارد و با احکام اوستای  بەداد مزدک در اين مورد نشان می کە بود،
فقه مغان مقرر .  خمالف بود۔ آن آشکار استبر مذهبِ مغان آذربايجان سلطۀکه ۔ساسانی 

خوار گوشتشان را خبورند، سپس   الشاجساد مردگان را بر دمخه هنند تا پرندگاِن کە کرد می
 احتمال زياد از زمان کرتير کە بەاين رمسی بود. کردند طرز خاصی دفن می بەواهنای او رااستخ

اش از آن سخن گفته است، وارد آئين  هنبشت سنگکرتير در مؤبد  کە های خشنی بعد، با شيوهبە
طور يقين، ايرانيان در پارس و  بە. زرتشت تعارض داشتاحکامِ دينِشده بود و با  َمزداَيسَنە

کردند؛ ولی با آمدِن  ری ديگر از جاهای کشور اجساد مردگان را طبق آئين زرتشت دفن میبسيا
 ، با انِگ رسمِ ضددينی،چون کرتير با اين رسمِ ديرينۀ زرتشتیمهگرا و متعصبی  فقيه خشونت

   .مبارزه شد
مغان در ايران اجساد مردگان را در معرض  کە دامن يقين می بەمن« کە نوشتههرودوت 

پارسيان  کە دامن يقين می بەدهند، و اين نيز ه شدن توسط پرندگان يا سگان قرار میدريد
   ١.»کنند  موميايی میبو خوشدر زمين دفن کنند با مواد کە   آناجساد مردگان را پيش از
 با رسم مغاِن کە ها اشاره دارد سم دفن کردن جسد مرده نزد پارسیر  بەدر اينجا هرودوت

   :نوشته استباره چنين  استرابو نيز در اين. اشته استآذربايجان تفاوت د
ولی مغان . پوشانند مرده را دفن کنند، جسدش را با موم میکە   آنمردم ايران، پيش از

   ٢.کنند تا خوراک پرندگان شوند اينها مردگان را رها می. کنند چنين منی
های برجا گاه  آرام.ه استاسترابو نيز تفاوت رسم مغان و پارسيان را در اينجا بازمنود  

 کە دهد مانده از شاهنشاهان هخامنشی و پيش از آهنا شاهان ماد اين حقيقت را نشان می
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 کوروش گاه  آرامپيشتر هم گزارش. اند کرده زرتشتيان اجساد مردگانشان را موميايی و دفن می
 کە در ديديمدرگذشت مهسر داريوش سوم در اسارت اسکن بەبزرگ را خوانديم و هم در اشاره

رسم بر دمخه هنادن اجساد اگر .  اسکندر برطبق سنت ايرانيان دفن کردنداجازۀ بەشهبانو را
آهنا درپی مبارزۀ قدرت  کە  مغان آذربايجان بوده است، و زمانیويژۀهم در ايران رواج داشته 

کم عنوان ح بەدر دستگاه دينی ساسانی مسلط شدند رسم خودشان را وارد دين دولتی کرده
 بسياری از ديگر رسوم ماننِد بە اين حتميلامشخًص. خدا و زرتشت بر تودۀ مردم حتميل کردند

 او برای حتميل کە ضوح اشاره شدهو   بەنبشۀ کرتير در سنگ. قوۀ قهريه اجنام گرفت بەمغان
های  ها حوزه  کرده، و با اين شيوه ِاعمالانگيزی های ارعاب  شيوهاستدين حق چە کە  آن

خوانده ) پيرواِن آئينِ ناب(او آهنا را مؤمنين حقيقی  کە  را در احنصار کسانی درآوردهفقاهتی
 خودش مهۀ گفتۀ بەاند و شده توسط او محايت می کە اند است؛ و اينها مغان آذربايجان بوده

   .امکانات را برای تقويت آهنا فراهم کرده بوده است
ترمانۀ تنِ انسان مرده هبتر است يا در آيا دفن کردِن حم کە سر آن نيست البته سخن بر

؟ زيرا هرکدام از اينها !خوران سپس دفن کردن استخوانش آن برای الشحمترمانۀ دمخه هنادِن 
برای مردم  کە چون رواج يابد مقبوليت خواهد يافت، و هر رمسی کە يک ارزش فرهنگی است

 کە هر کاری کە  عادت داردبشر.  مقبول خواهد بود و خالفش منفور خواهد ماندافتدجا بە
. از خودش نيست را ناپسند بشمارد کە دهد را نيک پندارد، و هر عادتی تکرار اجنام میبە

اقوامی هم در . دانند ترين کار می سوزانند سوزاندن جسد را شايسته جسد مرده را می کە جائی
ای قبيله تقسيم اند و خاکسترش در ميان اعض سوزانده جسد مرده را می کە اند جهان بوده

جسم  بەاند تا کرده ريخته و تناول می شده و اين خاکستر را اندک اندک در شربت و باده می می
  هرودوت دربارۀ رسمِ خوردِن گوشت جسِد نوشتۀگزارشی از. دخودشان برگردد و تنها مناَن
اين  بە مربوطحتًما ذکر شد  ضمن سخن از داريوشِ بزرگپيشتر کە مرده توسط هنديهای کالت

دهند مقبول و  اجنام میکسانی کە هرکدام از اينها در جای خودش نزد . استرسم بوده 
گذاريم و رويش  در گودالی می کە اين شيوه بەاگر اکنون دفن کردن جسد مرده. پسنديده است

 از بياباهنای عربستان وارد عرهبا کە رمسی(کنيم نزد ما مقبول است  را با خاک انباشته می
کنيم؛ و  گونه دفن می  را اينالشهما  کە ست اسبب آن بە)کرده در ميان مردم رواج دادندايران 

منود،   برای ما پسنديده و مقبول میرسمِ ديگر عادت کرده بوديم اين الشهسوزاندن  بەاگر
   .ترين است پسنديده)  هندوهامثالً(هم اکنون اين ديگری نزد برخی از اقوامِ ديگر کە  چنان

 مزدک جلوگيری از مردارخوار شدِن جسد ُمرده بوده اگر يکی از اقداماِتکە   آنمنظور
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اده افت نهجا بەدر پارس و برخی ديگر از مناطق ايران اين رسم هنوز  کە  علتش آن بودهاحتًم
مهان رسم زرتشتیِ بازمانده  کە اند، و مزدک کوشيده کرده انسان تلقی می بەرا اهانت بوده و آن

 او با خمالفت بسياری از مغاِن پيرو اوستای رمسی اما اين اقدامِ. نه را ترويج کنداز دوران ديري
 مزدک با اقدامات اصالحیِ کە توانستند  سنتی از بيم مردم منیاگر سرپرستاِن دينِ. مواجه شد

ستيز  بەشد برآهنا انگشت هناد و با او می کە خمالفت کنند، در تعاليم او مواردی وجود داشت
بايد اجساد مردگان را دفن کرد؛ و  کە داد مزدک تعليم می کە  يکی از موارد آن بود.برخاست

 بود يکی از موارد خمالفت رمسیِ ساسانی خمالف فقه  زرتشتی اين حکم فقهیِکە چون
 و با گزاری متهم کردند بددينی و بدعت  بەسرپرستاِن دينِ رمسی ساسانی با مزدک شد و او را

   .ئی برضِد او بەراه افکندند ات گستردهيازی بەآن تبليغ دست
 رايج فقه سنتی برای سنِت کە مورد ديگرِ خمالفِت سرپرستان دين رمسی با مزدک آن بود

 مراکز خاصی را برای  وکنار هنادبە را کە اجنام مراسمِ نيايش در آذرگاه بود گزاری عبادت
پرستی  بود، و پيروان مزدک برای خدا مَزداکدهکە   بلنه آذرگاه کە عبادت َمزدا ايجاد کرده بود

بندگان خدا کە   بل از مراسم َبرُسم و هوما خربی نبود،گاهها نيايشدر اين . آمدند  میگرددر آن 
 نه متولی ۔خالف آذرگاهها به۔ها  َمزداکده. نشستند از و نياز میر  بەدر آن با خدای خودشان

دستگاه متولی  کە راکز عبادی آن بوده هدف مزدک از ايجاد اين ماحتًم. داشت نه موقوفات
کشيها حمروم بدارد و زمينهای اوقاف آذرگاهها را در ميان خوِد  دين را از موقوفات و هبره

 دين از اين اقدام اصالحیِ حوزۀ سنتیِ. کردند تقسيم کند بر روی آهنا کار می کە کشاورزانی
زمجله درآمدهای وجوهاِت ش، ا خودکرد و امتيازات مادیِ شدت احساس خطر می بەمزدک

مهۀ  کە ئی جز آن نداشت ديد؛ و چاره  را در معرض هتديد و نابودی میشرعی از راِه اوقاف،
 دينِاز اه افکنده بود استفاده کند و ر  بەمزدک کە تدبيرها و نيروهايش برای نابودگری هنضتی

   . کندنگاهبانیاو بود مادیِ حافظ منافع و امتيازهای  کە سنتی
 عيار برای بازگشت  متامهنضت مزدک يک هنضت دينیِ کە دهد اينها نشان میمهۀ 

فکران  انديش و مشار قابل توجهی از روشن تعاليم زرتشت بوده و خبشهائی از فقيهاِن روشنبە
يک تعبير هنضِت ضِد  بە مزدکهنضت دينیِ. اند کرده خانداهنای اشرافی نيز از آن محايت می

از  کە ترين قرائت از دين زرتشت بوده و تالش برای ترويجِ اصيلمذهبِ مغاِن آذربايجان 
فکرانش از  چون کرتير و هممه مؤبدانی رايج بود، و با برآمدن  و خراسانديرباز در پارس

   . آذربايجان جايش را بگيردکنار زده شده بود تا مذهب مغاِنبەعرصۀ جامعه 
 از مزدک ، شديدشدوستیِ مردمبب س بەبرما روشن نيست، و شايد کە دالئلی بەشاهقباد
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پرور و   عدالتشاهیاو  کە ست ا آنگر نشانبوده باشد  کە سببی هر بەاين کار او. بانی کرد پشتی
غلط  بەبرخی از مورخان کە گونه آن۔تواند   او از مزدک منیمحايِت. دوست بوده است انسان

 داری از يک رهرب دينیِ يرا طرف بوده باشد؛ زم ماکياوليسطلبی و فرصت ناشی از ۔اند پنداشته
اميد برخورداری از بە کە تواند توان با پيروان اندک و منقطع از حمافل پرنفوذ سنتی منی کم

يژه از و  بە نيروهای سنتی،بيشينۀ ياریاز  کە محايت او برای تثبيت حاکميتی باشد
  . ر استبرخوردا) چون زرمهر سوخرا و شاپور مهرانمه(نيرومندترين افسران کشور 

 سلطنتش با خمالفتی آغازينِقباد در ساهلای شاه کە دهد مهۀ دالئل تاريخی نشان می
او زرمهر سوخرا را  کە زمانی. اند کرده میا از او اطاعت ان کشور امجاًعدار سپه نشده و روبەرو

کشور   بزرگاِناز جانبِکشنت داد، اقدام او  بە را مهرانشاپور کە از ميان برداشت، و سپس وقتی
 مندی را تواند چنين پادشاه قدرت دليلی می چە  فطریپروریِ جز عدالت. با سکوت برگزار شد

  مزدک و تعاليم او جذب کند؟ بە
 تظاهر کە قباد زنديگی بود«داشته نوشته کە متون سنتی هپلوی  کە بەطربی با نظری

مدارا رفتار  بەنششی نفرت داشت و با دمشناکُ آدم ريزی و  و از خونکرد میدامنی  پاکبە
 وحارِث ابن َعمر« کە نوشتهو در يادآوریِ سببِ جاگير شدن قبايل ِکنده در حيره، . »کرد می

   ١.»داند شی را جائز منیکُ خورد و آدم  ايرانيان گوشت منیشاِه کە پادشاه يمن نوشت بەِکندی
 با طربی کە دوستی طلبی و مردم دامنی و در عين حال صلح پاک بە»تظاهر«ترديد اين  بی

حيثيِت  بە قباد از آن سخن گفته است، بايد ناشی از ايماِناستفاده از متوِن سنتیِ ايرانيان
گوشت خنوردن نيز نشانۀ رمحت . از تعاليم زرتشت ناشی شده بوده است کە انسانی بوده باشد

تعاليم انديش و پيروِ حقيقی  قباد يک پادشاه نيکشاهجانوران است؛ و اينها از  بەو عطوفت
   .دگذاَر منايش می بەزرتشت و مزدک

هنضت او  بە مزدک بسياری از جوانان خانداهنای بزرگ کشور را نيزجاذبۀ تعاليمِ
  انبوهی از جوانان خانداهنای بزرگ، و ياریِ شاه، محايِتبرخورداری از محايِت. کشاند

های  برنامه کە مزدک قدرت خبشيد بە فقيهان زرتشتیدوسِت انديش و انسان نيکطيف 
مزدک کرد عبارت بود از گرفنت فرمان از شاه  کە کاری. دمرحلۀ عمل درآوَر بەاصالحيش را

 .نفع کشاورزانگر بە حکومتاِن خانداهنای ساالر زمينبرای مصادرۀ امالک وسيع آذرگاهها و 
 عمال ِا قانونی مبتنی بر فرمان شاه و بدونالًصورتی کام بە مزدکاين اقدامِ کە رسد نظر میبە

نظمی و آشوب باشد از دوران   ايجاد بیگرِ  کە بيانقوۀ قهريه اجنام گرفته باشد؛ زيرا گزارشی
                                                 

  .۴۲۰/ ۱ طربی، اريخ ت.١
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  . دست داده نشده است بەفعاليت مزدک
 شد و او را روبەروهای ايرانی با مقبوليت متام  اقدام مزدک در ميان تودهکە   آنقدر مسلم

 هنضت مزدک را کە توانست بوليت منیولی اين مق. گر ساخت در حد يک رهرب آرمانی جلوه
 مردم کە شکلی بود بەروز ايران يی مبدل سازد؛ زيرا ترکيب جامعۀ آن يک جنبش تودهبە
ان و زيرتأثير تلقينهای رهربان دينی بودند، و فقط خنبگان گر حکومتفرمان بزرگان و بە

ر در جائی از نيروی اگ. حرکت درآورند بەها را  در موارد ضروری توده کەتوانستند جامعه می
انديشی  توانسته در پشت سر زورمنداِن نيک يی استفاده شده باشد حرکت اين نيرو می توده

ان در گر حکومتاند؛ وگرنه سرکوب عوام برای  کرده از برنامۀ مزدک محايت می کە بوده باشد
 ی متکی باشدهای عام توده بەمزدک فقط کە بود؛ و اگر قرار بود زمان کاری بسيار آسان می آن
   .دست آورد بەچنان موفقيتهائی کە توانست وجه منی هيچبە

و هنوز هم (ئی بوده  گونه بەترکيب مجعيتی و سنتهای اجتماعی ايران در آن روزگاران
در امر سرنوشت  کە )و هنوز هم نيستند(اند  گاه قادر نبوده های عوام هيچ توده کە )هست

سوادی  زمان روستانشينان بی مجعيت ايران را در آناکثريت قاطع . خودشان تصميم بگيرند
 ِاعمالِ اراده در امور اجتماعی ايران از آزادی اجتماعیِدر درون نظام  کە دادند تشکيل می

سرورانشان تعيين در موارِد بسياری  را شان عادی زندگی  تصميم برایبرخوردار نبودند و حتی
نيمی از نتيجۀ کارشان نصيبشان  کە دار بودند زمين خواجگاِناينها برزگران  بيشترِ. کردند می
 توجهیِ هرگونه بی. کرد شان را می کفاف گذران زندگی کە  بودچندان هاشانشد و درآمد می

شد و آهنا  نظام ارباب و رعيتی سبب حمروميت آهنا از امکان گذران زندگی می بەاين برزگران
 گرفتار مهان  در کشورِ ماهای روستايی ودهحتی امروز ت. داد را در آستانۀ نابودی قرار می
 ايران بتواند در يک هنضت  روستايیِمجعيِتکە   ايناند، و فکر سنتهای بازمانده از دوران کهن

در کە   اينرود؛ زيرا روستايی عالوه بر مشار می بەدموکراتيک شرکت کند از مقولۀ حماالت
عنوان خدای  بەانگر  بەحکومت است وجامانده از روزگاران ديرينه بەقيدوبندهای باورهای

 کە خود مشغول داشته است بەنگرد، گرفتاريهای زندگی روزمره چنان او را خويش می
 ی ايرانروستايیِ. اش تلف شود ترسد هر حرکتی اجنام دهد نانش از دستش برود و خانواده می

ن خويش طرد کند  دارد قناعت ورزد و فکر هرگونه تغييری را از ذهچە  بەآنعادت کرده است
هراسی بازمانده از . ترسد ان میگر حکومتروستايی از . دست نشود د و هتیافت نهخممصه  بەتا

 بيستم سدۀآخرين ساهلای  کە روستايی هنوز. دوران دور وجود روستايی را در خود گرفته است
را در زندگی او  کە نگرد ديدۀ مردمی نيرومند و مسلط می بەانگر  بەحکومت است هممسيحی
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 ايرانی خودش را در برابر هر روستايیِ.  او درآورندسرِ بەهر کاری را کە اختيار دارند و جمازند
هش گا پيشبايد برای جلب عطوفت او در  کە بيند مأمور دولتی يک موجود ناتوان و ذليل می

رات توان در مهۀ ادا اين وضعيت را می. آيد نهخشم  بەمأمور کە کرنش کرد و وسائلی انگيخت
برآمدۀ مهين فرهنگ  هم  است اداره نشستهپشت ميزِکسی کە . دولتی کشورمان مشاهده کرد

 حيطۀ خودشان را مالِک کە اند مأموران دولتی در ايران چنان. مهين طرز تفکر را دارداست و 
آهنا  بەخواهند انگار می کە کنند ئی رفتار می گونه بەپندارند و با مراجعين قلمرو خويش می

هر مأمور دولتی . آهنا مرمحت کنند بەشان است چيزی ملک شخصیچە   آنگواری کنند و ازبزر
دهد هزار منت و التماس و کرنش و تعظيم از  اجنام می کە در ايران انتظار دارد در قبال خدمتی

مأمور دولتی در ايران وقتی پشت ميزش نشسته است خودش را يک . گير دريافت کند خدمت
 تواند  در دست او است و میکننده  مراجعهسرنوشت مردمِ کە کند تصور می مند توانخدای 

 حيثيت انسانی اساس روابط کارمنداِن بەاهانت. مايل باشد با آن بازی کند کە هرگونهبە
 ۔حتی در در سراسر ايران کە ميزنشين با مراجعين است و اين يک قاعدۀ کلی است پشت

از سنتهای ديرينۀ ايران  کە خودی است ک رفتار خودبهاين البته ي. چشم توان ديد بەهتران۔
اگر در . آيد نظر می بەسرچشمه گرفته است و تغيير دادن آن امری بسيار دشوار و دور از انتظار

 کە  باقی مانده است، در شهر همئی  بەگونهجای خود  و رعيتی هنوز براربابروستا رابطۀ 
 بەشکل رابطه دهند اين  تشکيل میشده ی  شهراجرِ مه مجعيتش را کم و بيش روستائياِنبيشينۀ

دار  سبب ريشه بە.اند اربابان کهن تبديل شده بەزنشينانديگری در جريان است و پشت مي
 کە توانند تواند شکل بگيرد و مردم منی در ايران دموکراسی منی کە بودن اين سنن ديرينه است

جملس کە چە   آنوری و وکالِتانتخابات رياست مجه. در سرنوشت خودشان شرکت کنند
ظاهر حکايت از شرکت مردم در سرنوشِت کشور  بەشود در ايران  ناميده میگذاری قانون
 سيلۀ مردم وو   بەدر کشورِ ما کە رؤسا و وکال. کند، ولی حقيقِت آن چيز ديگری است می
 دانند انی مینشينند خودشان را ارباب  مردم بر کسی رياست و وکالت میگزاراِن خدمتعنوان بە

 در برابر رقيبانشان پيروز گردند در کنارشان بايستند وکە   ايناند برای از رعايايشان خواستهکە 
. کرسی رياست و صدارت و وکالت بنشينند و اربابی کنند آهنا رأی بدهند تا آهنا بتوانند بربە

ر انتخابات يعنی شرکت د. است» تکليف«کە   بل»حق«شرکت در انتخابات نه  کە لذا است
انتخابات در ايران امروز شکل . نشانۀ اطاعت از متوليان، و عدم شرکت نشانۀ نافرمانی است

 يک دسته از کرسی نشسنت خاطر بر کە بە دوران باستان استديگری از مهان جنگ قدرِت
کرسی   رعايا رئيس و وکيل را بررأیِ. گيرد  دستۀ ديگری صورت میشدِن اربابان و بەکنار زده
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ديدۀ مهان رعايای  بەاند آهنا رأی داده کە بەمهۀ مردمی بەشان نشاند، اما آهنا از فراز کرسی یم
 کە مهين حلاظ است بە.بری و تسليم است شان فرمان وظيفه کە نگرند  ديرينه میبرِ فرمان
 خواست و مصاحل مردمِ کشور در نظر ْیگير تصميمگذاری و  هنگام قانون بەگاه در ايران هيچ
کرسی   چون بريکی. نظر مردم توجهی نشده است بەگاه در چنين مواردی ته نشده، و هيچگرف

هر  کە دهد خودش حق می بەداند و روايی نشست خودش را مالک قلمرو خويش می فرمان
اجرا  بەها ارادۀ توده بەتوجه مقتضی بداند اختاذ کند، و ارادۀ خودش را بی کە تصميمی
 داشته باشند تا از آهنا فرمان خواجگانی کە اند  ايران عادت کردههای عامی در توده. درآوَرد

ئی نداشته  از خودشان اراده کە اند را نيز عادت کرده اين. بربند و جمريان ارادۀ آهنا باشند
رو است کە  مهيناز . بايد تصميم بگيرند و عمل کنند کە اند خواجگان کە باشند و قبول کنند

مدعياِن  هرچە د ونافت اه میر  بە دينمدعياِن توليِتپشت سر در  بانهداوطل  ايرانیتودۀ عامیِ
   .دنده  دين بگويند اجنام میتوليِت

ها  بوده است؟ اگر در هنضت مزدک توده چەگونه اگر امروز چنين است، در زمان مزدک
عنوان  بەطلب بوده نه  اصالحسروراِنعنوان اجرای خواست  بەاند، شرکتشان هم شرکت داشته

ها  توده بەحرکت مزدک برای حتقق عدالت بوده سود آنکە   چونجرای ارادۀ خودشان؛ ولیا
فکران و خنبگان کشور بود نه  گرای روشن هنضت مزدک هنضت اصالح. رسيده است نيز می

دهد، اقدامات مزدک چندان  رخدادهای بعدی نشان میکە  چنان، بعالوه. يی جنبشِ توده
 آهنا چندان خللی بقات ممتاز جامعه نداشته و در اوضاع اجتماعیِ بر موقعيت طئی تأثير منفی

کە   بلهنضت او نه يک اقدام انقالبیکە   اينده بوده است، و اين خود دليلی است برآور نهوارد 
 پس از مزدک. کرده است خيز مبارزه می با برخی از مفاسِد ستم کە يک حرکت اصالحی بوده

اصل و  خاندانی و بی غيرِ«سيار سخن از تعدی و جتاوز مردم دار کردن هنضت او ب قصد لکهبە
ساخته و پرداختۀ طبقات  کە ولی مهۀ اين سخنان. ميان آمد بە»بزرگان«خان و مان  بە»نسب

اين  هرچند کە يی بودن هنضت بوده باشد؛  تودهگر نشانکە تواند  صاحب امتياز بوده منی
   .وردار بوده استئی برخ ها از تقدس ويژه هنضت در ميان توده

دربارۀ برنامۀ مزدک و تعاليم او برايمان  کە مهين گزارشهائی بەاگر خبواهيم با توجه
   :طور فشرده خالصه کنيم چنين خواهد شد بەهای اصالحی او را مانده است برنامه

 مورد عنايت قرار داده است شاه بايد سان  بەيکخدا مهۀ بندگانش را کە گونه مهان. ۱
 کە آميزی  قائل باشد، و امتيازهای ستمسان يک حقوق و امتيازهای مردمِ کشورافراد برای مهۀ 
   اند را ملغی کند؛ خودشان اختصاص داده بەزورمندان
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 در ميان مردم کشور تقسيم هاشان اندوخته کە اند بايد گنج اندوخته کە زورورزاِن حاکم. ۲
صل آمده است و حق خوِد مردم است، و رنج مردم کشور حا ها از دست شود، زيرا اين اندوخته

   ئی در احنصارِ ثروت داشته باشند؛ امتيازهای ويژه کە اين زورورزان نبايد
مزارعين خودشان  بەزمينهای وسيع دارند و روستائيان کشاورز را کە زورورزان حاکم. ۳

 اندازه زمين آن بەنفع اين کشاورزان مصادره شود، و فقطهاشان بەزمين کە اند بايد تبديل کرده
زمينهای کشاورزی بايد در ميان . کنند خودشان بر رويش کار و کشت می کە داشته باشند

   رنج خويشنت گردد؛ کشاورزان تقسيم شود تا کشاورز صاحب دست
نفع کشاورزان مصادره بە کە در اختيار فقيهان است بايد کە  آذرگاههازمينهای وقفیِ. ۴

    برود؛مياناز  کە کشی اقتصادی از عوام دارند بايد ی هبرهفقيهان برا کە شود، و امکاناتی
وران روستايی مبذول  پيشه بەتوجه بيشتری کە برای رشد صنايع روستايی، دولت بايد. ۵

   صنايع روستايی کند؛ بە کمکهزينۀدارد و خبش بيشتری از مالياهتا را 
 مرد حق خنواهد داشتکە  مقرر بداردبايد بازتدوين شود، و  کە قانون خانواده بايد. ۶

    زِن او نازا باشد؛مثالًضرورتی ايجاب کند،  کە بيش از يک زن داشته باشد مگر در مواردیکە 
آن بايد لغو گردد، و جسد   در دمخه هنادِن جسِد انساِن مرده و مردارخوار کردِنرسمِ. ۷

   .انساِن مرده بايد طبق سنتهای دين پاِک مزداَيسَنە با احترام دفن شود

    با اصالحات مزدکساالران زمينخمالفت فقيهان و 

 امتيازهایئی از   تدريجی پارهرفنتِ دست هبای از کە بە مزدکدرپیِ موفقيتهای پی
شد اشرافيت و حوزه را سراجنام در مقابل   رمسی متام میافتصادیِ اشراف سنتی و حوزۀ فقِه

ت او وجود شاه قباد و فرماهنای صف درآورد، زيرا عامل اصلی موفقي بەحامی او شاهقباد
ياست ر  بەئی  جملس مشورتی۴۹۶های اين دو طبقه در سال  ترين چهره برجسته. قانونیِ او بود

ادامۀ سلطنت و حکم خلع  بەمؤبد تشکيل دادند و رأی خود را دائر بر عدم لياقت قباد مؤبدان
خود داشت، و او بازداشت و حکم خلع قباد محايت عموم اقتدارگرايان را با . او صادر کردند

.  بگذراندبَرد انَوشبقيۀ عمرش در زندان  کە برايش صادر شد آن بود کە حکمی. حماکمه شد
ويژۀ بلندپايگان کشوری و لشکری بود در خوزستان قرار داشت و مهۀ وسائل  کە اين زندان

گاه  شد هيچ یاين زندان فرستاده مکسی کە بەطبق يک سنت ديرينه . آسايش در آن فراهم بود
  و کسی از رجال کشوری و لشکری در هيچ شرايطی جماز نبود،گرفت  قرار منیخبشودگیمورد 

تا دم مرگ  کە  جمبور بودَبرد  انوش شاهنشاه درخواست خبشايش کند؛ و زندانیِنزدبرای او کە 



۹۴۱ ساسانی شاهنشاهی

  . َبَردسر  بەزنداندر 
 درستش تلفظ اماسپ ج.سلطنت نشاندند بەرا جاماسپ قباد برادرش برکناریِپس از 

   :را چنين آورده استباره  در ايننامه روايت رمسی ساسانی   مؤلف پارس. استاَسَپە گاؤماه
 پديد آمد و او را گمراه کرد و )روزگارِ قباد ( در روزگار او۔لعنةُ اهللا َعلَيه۔مزدِک خواردين 
از مردم برداشت، و  ۔َعزَّ ِذکُرُه۔ ايزدی و عبادِت…  هناد)بندوباری بی (طريقِت اباحت

 ايشان ميراث  مياِن جهانْآدم مهه از يک پدر و از يک مادرند و مالِ اين بنی«: گفت
گذارند، و من  دارند و ديگران را حمروم می فضلِ قّوت و ظلْم قومی برمی بەاست، اما

شان را گونه بدعتی هناد، و زناِن مردم را و فرزندان اي اين و از. »اجب بازآرمو   بەام تا آمده
  … مباح کرد بر يکديگر

، و )ياریِ نيرویِ قباد به (قّوِت قباد بەدست درکشيد و پس. باد را بفريفت و گمراه کردو ق
دست ُرنود  بەکرد و داد، و زنان را رسوا می ناداشتان می بەستد و از مال و ِملک می

 یِ اين طريقِت بْدمجله بود، از شوم اين چون حال بر… داد  بازمی)سر وپا کارگاِن بی بی(
 مجع شدند و )ايرانيان ( دست برآوردند و بزرگاِن فُرسجهان بر قباد بشوريد و از اطراْف

و مزدک . برادرش جاماسپ دادند بەقباد را بگرفتند و حمبوس کردند و پادشاهی
 وی مجع شدند و شوکتی عظيم برِ۔لََعَنُهُم اهللا۔آذربايجان رفت، و اتباعِ او  بەبگريخت
   ١.قصِد او نتوانستند کردکە  چنان داشت

 اهل شخسياوَنام  بەدين اما قباد بيش از چند ماه در زندان مناند، و يک افسر درست  
  بەخراسان گريخت تا بەقباد.  او را از زندان گريزاندئی طی يک نقشۀ بسيار ماهرانه تپورستان

ان دار سپه يکی از دخترکە  دخت نيون رسيد نيوشاپور بەاو چون. نواز پناهنده شود خَشئی
 را در نيوشاپور دخت نيون در نيوشاپور ماند سپس روز  و چندرا بەزنی گرفت، بود پارتی

   .گيری تاج و ختتش از او کمک بگيرد نواز رفت تا برای واپس خودش بەنزِد خشئیگذاشت و 
. زنی گرفت   بەنواز بود دخترِ او را  خَشئیمهماِن گروگانقباد وقتی  کە پيش از اين گفتيم

  . نام کاووس داشت بە پسریاو از اين زن
. نواز سپاه در اختيار قباد هناد و او با اين سپاه وارد کشور شد خَشئی کە گويند روايتها می

قصد اعادۀ  بەنواز خَشئی کە رسد نظر می بەسخن از هيچ جنگی در ميان نيست، کە ولی از آجنا
دنبال اين  بەتشرهائی زد؛ و اجنام داد، و شايد هم سلطنت قباد مذاکراتی با دربار ايران

دست از چە سلطنت بەاو برگردانده شود  چنان کە بزرگاِن کشور تعهد سپرد بەمذاکرات، قباد
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۹۴۲ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

  . محايِت مزدک بکشد
، تا دور دوم سلطنتش )م۴۹۹(سلطنت برگشت  بە جاماسپ کناره گرفت و قبادبەهرحال،

 ۔شايد بەپيشنهاِد قباد و با پذيرفنتِ مهان شرايِط ش نيزخسياو. ئی نوين ادامه دهد شيوه بەرا
.  رسيد)ساالر تاران ارتش(سپاهبد  ايرانمقام  بەمذاکرات برای برگشنتِ قباد بەسلطنت۔

خاندان  .دست داده نشده است بەندگی عادی ادامه داد، و ديگر از او خربیز   بەجاماسپ نيز
  . زيستند انی نيز۔ در استخر میزمان ۔و تا پايان دوران ساس ساسانی در آن

   جتديد مشکل ارمنستان و اشغال آميدا توسط روميان

شوراندِن مردم  بە کشيشان ارمنستان را تشويقدر ميان گرفتاريهای اخير کشور، روميانْ
اه افتاد يک ر  کە بە ضد ايرانیدنبال يک شورشِ بەبرضد ايران کرده بودند، و در ارمنستان

شرق اناتولی لشکر کشيده  بەدر مهين زمان روميان. حی تشکيل شدهمسي حاکميت خودسرِ
ارمنستان گسيل  بە راداد  اسپ گشننام  بەشاهقباد يک افسر پارسی. آميدا را اشغال کردند

داد مرزبان ارمنستان شد و با  اسپ  مسيحی برچيده شد، گشنکرد، دستگاه حاکميت خودسرِ
 خوِد. ايران فراهم آرود بەن ارمنستان را نسبتاجنام داد رضايت خاطر سرا کە اقداماتی

   .شاهقباد نيز در سپاه بزرگی راهی آميدا شد تا آن شهر را از اشغال روميان آزاد کند
آميدا را  کە از طريق مذاکره روميان را جماب کند کە پيش از اين شاهقباد کوشيده بود

 دو مياِن کە طبق قراردادی. سيده بودنتيجه نر بە ولی مذاکره و بەايران برگردانند؛ختليه کنند
 عنوان کمک بەساالنه مبلغی کە  بودسپردهدولت ايران و روم وجود داشت، دولت روم تعهد 

 ارمنستان  گرجستان وهم کە  مشال قفقاز،هزينۀ نگهداری دربنِد قفقاز در برابر خزش ترکاِنبە
مانده از  قباد مطالبۀ اقساط عقبهشا. ايران بپردازد بەکردند، و هم شرق اناتولی را هتديد می

ايران را در ضعف  کە در ساهلای اخير پرداخت نشده بود؛ ولی قيصر کە دولت روم کرد
  آميدا و َحّران دست بردارد و اين دوايران بايد از ادعای مالکيِت کە پنداشت پاسخ فرستاد می

  . دولت روم واگذارد بەشهر را
 شهر در متام دوران شاهنشاهی پارتی و ساسانی پيش از اين ديديم، اين دوکە  چنان

 آهنا بود؛ و در برخی از سرِ  جنگهای ايران و روم برعمدۀدولت بودند، و  مهواره مورد نزاع دو
کردند؛  دولت ايران گرفتار مشکالتی بود اين دو شهر را روميان اشغال می کە های زمانی فاصله

در اشغال  کە سال بود اکنون هم آميدا چند. کرد اد می آهنا را آزديگربارهدولت ايران کە   آنتا
با خودداری از  کە کرد قيصر اينک فکر می.  بود، و ايران خواهان استردادش بودروميان



۹۴۳ ساسانی شاهنشاهی

  بەپرداخنت سهم هزينۀ نگهداری دربنِد قفقاز دولت ايران برای اجنام تعهدات ماليش
 در تنگنا قرار گيرد و جمبور باشد) ودفيروز تعهد سپرده ب کە اقساط خسارت جنگی(نواز  خَشئی

 را بپردازد آميدا و ۀ هزينۀ نگهداریِ دربنِد قفقازافتاد کە دولت روم اقساط عقب ی آنبراکە 
  . دولت روم واگذاردا بەَحّران را رًمس

 کە پيش رفت؛ و قباد تصميم گرفتبەبينی قيصر  برخالف پيشدر ايران امور ولی 
نواز در ميان هناد و از او  او اين موضوع را با خَشئی. کنددا را آزاد اناتولی لشکر بکشد و آميبە

 نواز نيز در آن بودند آليها با شاهشان خَشئی هپت کە تقاضای مهراهی کرد، و با سپاه بزرگی
 روميان در آميدا شبيه مقاومتشان در زمان شاپور دوم بود، مقاومِت. اناتولی لشکر کشيدبە

ايران  بەبا خود کە ئی آميدا را شاهقباد آزاد کرد، و رومياِن اسيرشده. فرجامشان نيز مهان بود
  .  برگرداند بەاَنتاِکَيەودی مورد خبشودگی قرار دادهز  بەآورد نيز

صلح پايدار  بەیياب دستمذاکرات او با دربار روم برای  کە اين اقدام انسانی او سبب شد
. مسيت بشناسدر  بەت ايران بر آميدا رامالکي کە دولت روم جمبور شد. نتيجۀ مثبت بدهد
دولت روم مالکيت ايران بر آميدا کە   آنضمن کە قرارداد صلحی اجناميد بەمذاکراِت دو دولت

. شدساله در ميان دو دولت منعقد  مسيت شناخت و يک پيمان عدم تعرض هفتر  بەو حران را
   . بودم۵۰۴ انعقاد اين پيمان صلح در سال

   فرجام هنضت مزدک

اشراف و فقيهان داده بود خود را  بەدر قبالِ بازيابیِ سلطنتش کە قباد طبق تعهدیشاه
بانی دربار حمروم  اينک از پشتی کە مزدک. دست از محايت مزدک بردارد کە ديد جمبور می

 گويا .آرامی ادامه يافت بەاش شده بود هنضتش فروکش کرد، ولی فعاليتهای تبليغی و سازنده
نامه نوشته  ن آذربايجان را مرکز فعاليِت خويش قرار داده بود؛ زيرا مؤلف فارساو در اين زما

   ١.کە او بەآذربايجان گريخت و خلقی برِ او گرد آمدند
ان بيش از گذشته ميدان داد و بر مشارکت دار سپهفقيهان و   بەدر دورِ دوم سلطنتشقباد 

ان خواستار سرکوب هنضت ساالر زمينفقيهان و  گرچە .ی سياسی افزوده شدگير تصميمآهنا در 
 ند بودپراکنده کشور یِهای مجعيت پيروانش در مهۀ اليه کە مزدک بودند، نفوذ گستردۀ مزدک

مانع از اجنام اين کار بود، و زمان درازی الزم بود تا فقيهان برضد مزدک و تعاليمش تبليغ 
  . رده شودکنند و او را در جامعه منزوی سازند سپس ضربۀ هنايی فرود آو
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گاه  آهنا هيچ. ها را با خودشان نگاه دارند توده کە اند گرا مهيشه نيازمند آن فقيهان سنت
هر کاری را صبورانه و کە   بل کنند،بيزارهای عامی را از خودشان  توده کە کنند کاری منی

 فقيهان اين از بارزترين مشخصۀ. رسانند سراجنام می بەها زيرکانه و مکارانه و با فريب توده
 مردم کشور با مزدک بودند، نه تکفير بيشينۀهنوز  کە در آن شرايط. تاريخ بوده است و هست

 داد اجنام می کە دستگاه فقاهتی در آن شرايط هرکاری. پذير بود و نه سرکوب او او امکان
ان اقتدارگراي کە ترين کاری مهم. افتاد ها می ، زيرا از چشمِ تودهشد يان خودش متام میز بە

 کە توانست مزدک را از محايت دربار حمروم داشته بودند و ديگر او منی کە کرده بودند آن بود
نونی استفاده کند؛ و درنتيجه، های اصالحيش از فرمان شاه و روش قا برد برنامه برای پيش

حال، نقشۀ نابودگری  با اين. شد مرور زمان فلج می بەدر اين دوره از سلطنت قبادبرنامۀ او 
   .پس ساهلای درازی وقت گرفت  مزدک از آنگامِ به گام

اصالحاتی  بە در کشور دست۔طلبانه داشت که خودش عالئق اصالح۔در اين اثناء قباد 
سوی  بەهای عامی را نيز با پشتيبانی طبقات صاحب امتياز نيز مهراه شد، و نظر توده کە زد

ازی کشور اختصاص داد، و از بار مالياهتا بازس بەهای قابل توجهی را او هزينه. دربار جلب کرد
جديد برای اصالح ) قنواِت(های   بسياری از قبيل حفر کهن آبادانیِاو اقداماِت. نيز کاست

راهها در مناطق خمتلف کشور، و نوسازی برخی از  روبی برخی از آب زمينهای کشاورزی، الی
رودان و  چند روستا نيز در ميان. ادبندهای تازه اجنام د بندها و ايجاد سدها و آب سدها و آب

 در ابرقُباد در مشال جنِف کنونی در شرق دجله، هبقباد: شهر کرد بەخوزستان و پارس تبديل
 روبەروی در غرب خوزستان بر کرانۀ شرقیِ دجله قُباد رُستجنوب عراق در غرب دجله، 

نی از شهرهای آباد و پررونق اين شهرها تا پايان دوران ساسا.  در پارسقُبادخُوَرّهابرقباد، و 
قباد پل  ميان ابرقباد و ُرست.  را تا دوران سلجوقی مهچنان حفظ کردندهاشانبودند، و نام

تا چندين سده پس از فتوحات اسالمی دائر و متسحکم بود،  کە بزرگی بر روی دجله ساخته شد
در . وی آن گذشتند سلجوقيان از رتا دوراِنعرهبا سلطۀ در دوران  کە بسيار لشکرها چە و

ترين نقطۀ ايران در غربِ دريای مازندران در کنار دربند قفقاز نيز شهر پادگانی  مشالی
  .  جلوگيری کنداران و شرواندرون  بە ترک تأسيس شد تا از خزيدن مجاعاِتفيروزقباد
 از حضور عنصر ترک در جنوب کوههای قفقاز خربی نيست، و ساکنان  اين زمانتا

 قبايل االن نام داشتند، و شاهشان  اين زماندر کە ند استمهان بوميان کهنِ ايرانیجنوب قفقاز 
  . شد و منصوب شاهنشاه بود  ناميده میشاه االن

مزدک از محايت دستگاههای اجرايی  کە زمان خبشی از برنامۀ اصالحی مزدک، در آن



۹۴۵ ساسانی شاهنشاهی

 برای مردم کشور مرحلۀ عمل درآمد و بەدست شاهقباد و بزرگان کشور بەکشور حمروم بود
مزدک شعارش  کە شاهقباد درصدد ايجاد اصالحاتی در کشور است کە ملموس و حمسوس بود

  . دهد میداده است و  میرا 
داری را برای اعادۀ   فقاهت نيز در اين ميان بيکار ننشست و تبليغات دامنهدستگاِه

 انبوه اوقاف آذرگاهها از درآمدهای کە بسا چە اه انداخت، ور   بەرفتۀ خودش  ازدستحيثيِت
 و برخی سدهای کوچک و توزيع راه کهن و آب ايجاد فريبنده ازقبيلِپسند و  برخی کارهای عام

ها  رفتۀ توده  آذرگاهها اجنام داد و اعتماِد ازدستزمينهای کوچک در ميان برخی از کشاورزاِن
روزه وسائل  ه اينها مههآسياب گذشتۀ خود برگرداند؛ و مهرا بەاندک آب را را بازآورد و اندک

 يزدانی و نشان  دمشنيش با دينِتبليغاتيش را برای منفور کردِن مزدک و تعاليم او و اثباِت
کار گرفت تا  بەی بر مردم ايران و گمراه کردن مردمندادِن تالشِ او برای حتميل يک دين اهريم

اهتام کفر و  بەهستند کە هرجا را در  مزدکپيروان کە ئی کريه و زشت بسازد و بتواند از او چهره
   .نابودی بسپارد بەارتداد

کاووس . قباد سه پسر داشت.  مطرح شداو جانشينی موضوعِ قباد درآستانۀ هفتادسالگیِ
برد با  نواز بود و در فراری دادن قباد از زندان انوش مادرش دختر خشئی کە ترينشان بود بزرگ
او . سپاهبد بود از دوستان کاووس بود ايراناينک  کە شخسياو. ش مهدستی کرده بودخسياو

   .در گفتار اَرَدَشير بابکان شناختيم کە شاه بود اسپ از خاندان اسپنديار و از خاندان گشن
نی ز  کە بە  را خودش دختر ونواز پسرخواندۀ خويش کرد قباد را خشئی کە گفتيمباالتر 

 ازدواجِ خواهرخوانده با .شد مشرده می؛ و گفتيم کە اين دختر نيز خواهرخواندۀ قباد  دادبەاو
ان گر پژوهشبرخی از . دس بود برادرخوانده در ايران مرسوم بود و يکی از رسومِ خواتک

اين دختر از فيروزدخت خواهرِ قباد بوده است؛ ولی در روايتهای ايرانی  کە اند غربی پنداشته
فيروزدخت  کە گفته شدهکە   بلباشدقباد با دختر فيروزدخت ازدواج کرده  کە نه تنها گفته نشده

ان غربی، گر پژوهش. ايران برگرداند بە آزاد کرد و شدن فيروزکشتهرا زرمهر سوخرا پس از 
ايرانيان با مادر و دختر و خواهرشان ازدواج کە   اينازمجله کريستنسن، در باور کردن

مهچون کشيش مارهبای ۔گراِن مسيحی دوران ساسانی  پايۀ تبليغ  بیاند بر اکاذيبِ کرده می
 عادت پرستندگان گمراه اورمزد آن است« نوشته بوده کە اند  تکيه کرده۔سريانیِ ضد ايرانی

اين عادت پليد و زشت را آن «و » با مادر و خواهر و دختر خودشان روابط شهوانی دارندکە 
 دوران  سخن مالياِنمهچوناين اکاذيبِ کشيشاِن ضِد ايرانی . »مشارند گمراهان جايز می

ئی  ها شبها در خانه بابی کە کُشی در ايران شايع کرده بودند در ساهلای بابی کە قاجاری است
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 با زنان و دختران يکديگر پروايانه  بیاندازند و اه میر   بە»کُشان چراغ« و آيند گرِد هم می
   . استامی عواين افسانه اکنون هم در ايران دربارۀ هبائيان برسرِ زباهنا. کنند آميزش می

در ميان ايرانيان رواج داشت، و اين رسم را اَرَدَشير بابکان تشويق کرده  کە رسم ديگری
نسلش کە   آنرفت، برای پسر از دنيا می  بیاگر مردی از يک خاندان اشرافْی کە بود، آن بود

ە  کآوردند، و پسری  درمی۔ برادرش۔مثالًازدواج يکی از نزديکانش  بەد، دختری راافت نهبر
 چنين پسری ازنظر شرعی جماز بود. ناميدند  میاآمد را پسر آن ُمَتَوفّ دنيا می بەاز اين ازدواج

شد، ولی پدر و مادرش سوای  او مشرده می اين دختر نيز خواهرِ. با دختر آن مرد ازدواج کندکە 
 رسوم ، ضمن مقايسۀ»حتقيُق ما ِللهِند«ابوريحان بيرونی در کتاب .  بودنداوپدر و مادرِ 

   .اين موضوع کرده است بە ُمفَصَّلی همًتاايرانيان و هنديان، اشارۀ نِسَب
اگر  کە  مشابه رسم باال بود، يعنی ممکن بود۔تفاوتی با اندک۔ نيز سَذَربِْه ی بەنامِرمس

 دودمانْ يکی از پسران نزديکترين خويشان يکی از اشراف بدون پسر از دنيا رفته باشد رئيسِ
. شد  خانواده پسر او شناخته میچنين پسری در کليۀ حقوقِ. ن پسر او تعيين کندعنوا بەاو را

با دختر  کە او اجازه داده بود بە شرعشد، ولی قانوِن اين پسر برای دختران او برادر مشرده می
 با پدرخواندۀ  هرچە بيشترشد ازدواج کند تا پيوند خونیِ  خواهرِ خودش ناميده میارًمس کە او

در چنين صورتی او با خواهر خودش ازدواج کرده بود، ولی اين خواهر از . اش بيابد درگذشته
ماتيگان «و » دادستان دينيگ«دربارۀ اين رسم نيز در . او بود پدر و مادری سوای پدر و مادرِ

   .سخن رفته است» هزار دادستان
ان را داشت ورستشهرياری تپ کە نواز و پسرِ قباد۔  ۔دخترزادۀ خشئیهرحال، کاووس به

 کاووس بود، ولی شاهقباد از عهدیِ  ولیخواهاِن شخسپهبد سياو . بود مزدکیحامی هبديناِن
   .عهد کردِن کاووس نداشت لیو  بەمزدکی عالقه  فقيهان و اقتدارگراياِن ضدبيم خمالفِت

. دنيا آمده بود بە قباد داشت کە در آغاز دورۀ دوم سلطنت نامخسروکهترين پسر قباد 
دخت دختر يکی از سپهبدان خراسان  نيون کە دخت بود؛ و پيش از اين گفتيم  پسر نيونخسرو

و يکی از نيرومندترين .  خواستار خسرو بودندفقيهانْ. بود و قباد در نيوشاپور با او ازدواج کرد
ترين خمالف   سرسخت۔که شايد دائی خسرو بوده۔  از خاندان سورنماهبودنام  بەاندار سپه

  . ماهبود از رقيباِن قدرِت سياوخش نيز بود .عهدی خسرو بود امی واليتکاووس و ح
يکی از چشمانش نابينا شده بود کە   آنسبب بەگويا کە  بودزام نامش دومين پسر قباد

   .شد و ادعائی هم نداشت فاقد شروط احراز مقام سلطنت شناخته می
از نفوذ مزدکيان  کە زم بودعهد شدِن رسيدن کاووس جلوگيری شود ال از ولیکە   آنبرای
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مهين هنگام  در.  از ميان برودشخسياودر مراکز قدرت کاسته شود، و نيرومندترين حامی او 
 ۵۱۹دولتهای ايران و روم در سال . ش بەپيش آمدخسياوفرصت برای از ميان برداشنت هبانه و 

 و اين مذاکرات وارد مذاکره شدند،) صلح ابدی(صلح پايدار و درازمدت  بەیياب دستبرای 
ديديم، يک پيمان عدم کە  چنانسال پيش از آن،  چند. دست آورد بەهای شايانیرفت پيش

رسد برای بار دوم نيز جتديد  نظر می کە بەساله در ميان دو دولت منعقد شده بود،  تعرض هفت
صلح ابدی از قيصر  بەيابی اکنون شاهقباد در جريان مذاکره برای دست. شده بوده است

 )يعنی پس از درگذشِت قباد ( و در آيندهبپذيردفرزندی  بەَعهدش خسرو را ولیِ کە اضا کردتق
   .کندسلطنت محايت خانوادگیِ  از او در برابر مدعياِن
 و عضويت رقيب او سهبد شخسياوسرپرستی سپهبد  کە بە صلح ايرانیمذاکرات هيأِت

خمالف ش کە خسياو اظاهًر. خورد کرد بر بازدارندهماهبود با روميان جريان داشت با موانعی
نتيجه نرسد شروط  بەدرخواست فرزندخواندگی خسروکە   آنعهدی خسرو بود برای واليت

   .باعث توقف مذاکرات شد کە وميان پيشنهاد کردر   بەغيرمقبولی
 کە  متهم شدشخسياوپايتخت،  بە هيأت صلح ايراندنبال توقف مذاکرات و بازگشنتبە
شايد . صلح دائم برسند بەدو دولت نتوانند کە آميز باعث شده ای خيانته شيوه بەبا توسل

 در گرجستان بر التکيەايران بندر  کە يکی از شروط قيصر برای انعقاد صلح ابدی آن بوده
دولت روم واگذارد؛ زيرا اين نقطه نيز از ديرباز مورد طمع روميان بود، و اميد  بەدريای سياه را

نت بر اين بندرگاه بتوانند بر گرجستان و ارمنستان دست يابند و اين دو با دست ياف کە داشتند
عالوه بر ناخشنودی  کە بسا چە . امپراتوری کنندکشورسرزمينِ مهدين خودشان را ضميمۀ 

   .بوده استنيز خسرو، سبب توقف مذاکرات صلح اين موضوع  عهدی  از ولیشخسياو
متهم » ميهن بەخيانت بزرگ«ش بە خسياونتيجه نرسيد،  بە صلححال، مذاکراِت هر به

اکنون هبترين . مؤبد بود رياست آن با مؤبدان کە شدديوان عالی کشور ارجاع  بەاش شد و قضيه
سپهبد ماهبود نيز .  و برکندن پر و بال مزدک دست داده بودسياوشفرصت برای از ميان بردن 

ينه برای احراز منصب  او تنها گزشود کشته شخسياو سپهبد چە  کە چناناميد داشت
عبارت ديگر، رقابت قدرِت دو خاندن  بە.خواهد بود) ايران سپاهبد(ی کل ارتش ده فرمان

شانسیِ ماهبود آن بود  ؛ و خوشبرد  بەپيش میاسپنديار و سورن نيز در اينجا بازی خودش را
  . گرفتند کە فقيهان با سياوخش نظر مساعد نداشتند و در هنانْ جانبِ ماهبود را می

  را توجيه کندشخسياو اعدام کە اعضای دادگاه مهۀ تالش خود را برای اثبات اهتاماتی
 دليل از دين دررفتگی وی آن بود. بود» ارتداد«ازمجله موارد اهتام او يکی هم . کار بردندبە
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خوار سازد، طبق آئين  طعمۀ پرندگان الشکە   آنجای بە،گفتند جسد مهسر متوفايش را میکە 
خمالفت علنی و عملی با يکی  کە اين کارِ او. برخالف حکم شرعِ اَنَور دفن کرده استمزدک و 

» ميهن بەخيانت بزرگ«شد در حکمِ ارتداد بود؛ و اگر اهتام  مشرده می» احکامِ ابدیِ دين«از 
  .  او را مشروعيت خبشدزندانی شدِنبود، اهتام ارتداد کافی بود تا فتوای  قابل اثبات منی

صادر بەجرمِ خيانِت بزرگ بەميهن  را شخسياودادگاه حکم اعدام کە   آنسخن کوته
 و اين ياور ، تنفيذ منودحکم دادگاهی از قانون بود پيرو بەجمبورکە   چونقباد نيزشاه .کرد

برد و  ترين شرايط با مايه گذاشنت از جاِن خويش از زنداِن انوش  را در سختاو کە  اووفادارِ
   .دار آويخته شد بەاو برگردانده بود، بەو تاج و ختت رامرگ حتمی جنات داده 

برجستگاِن پيرو مزدک داده شده  بەدر ساهلای اخير بسياری از مناصب حساس کشوری
گزارشهای تاريخی دربارۀ اعدامهای  گرچە .ئی بر کشور داشتند بود، و هبدينان تسلط گسترده

چندين  کە پنداشتتوان  اند، می دهآور نهميان  بە سخنشخسياوديگر از حاميان مزدک پس از 
 قانونی از ميان برداشته شدند تا پر و بال مزدک چيده الً کامهای شيوه بەشخصيِت ديگر نيز

توان  باره منی در اين. فراهم آيد او  هنضِت و زمينۀ سرکوب هنايیِشود هنضت او تضعيف شده
 مسئلۀ مزدک و عدالتی بەزودترچە  کە هرترديد کرد؛ زيرا فقيهان و اشراف اکنون برآن بودند

از مهه سو  کە  پايان دهند و خطریزنندۀ اساس نظامِ اجتماعی بود  و برهمدنبالش بود بەاوکە 
   .شودرا احاطه کرده بود برطرف » دين يزدانی«احکامِ 

 مسيحيان حوزۀ دينیِکە   بلمزدک نه تنها با خمالفت شديد حوزۀ فقه سنتی مواجه بود،
.  مهنوا شدمغانخمالفت برخاست و در مبارزه برضد او با  بەنيز با اوان و خوزستان رود در ميان

 دينْی  درستگسترش روزافزوِن کە آن باشد تواند جز علت خمالفت کشيشان با مزدک منی
تعاليم .  راه گسترش اين دين بودرفت و سِد مشار می بەخطرناکترين رقيب برای مسيحيت

خود جذب کرده و  بەتبار را نيز تبار و خوزی  نومسيحياِن آرامیطور حتم بسياری از بەمزدک
کشيشان مسيحی را متوجه خطر شديد او کرده بود؛ وگرنه مهدستی آنان با حوزۀ فقه زرتشتی 

کليساهای مسيحيان در ايران  کە يژهو  بەتواند دليل ديگری داشته باشد؛ در برابر مزدک منی
ا خطر انداخته سبب حتريک آهن بەدک منافع کشيشان رامز کە اند چندان قدرت مالی نداشته

شدگان نواحی فرات جنوبی در زمان  برخی از مسيحی کە دده گزارشها نشان می. شده باشد
نده از  ِک عربِئی از قبايل  تيرهامشخًص. آئين مزدک درآمدند بەقباد دست از مسيحيت کشيده

دين  کە شان سبب خوی نژادی به۔ حتی اينها پس از رها کردن مسيحيت. مجله بودند آن
صدد قبضه کردن قدرت در حيره  بە با مسيحيان حيره درافتادند و۔تافت غيرخودی را برمنی
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امارِت حيره را از دست  کە  توانستند۔در دورِ قبلی سلطنتش۔برآمدند، و با محايت دربار قباد 
بسياری  کە توانست داشت میتعاليمِ مزدک  کە هائی  جاذبه١.قبيلۀ مسيحیِ لَخم بيرون بکشند

دين مسيح درآمده  بەعدالت بەیياب دستاميد کە بە  و خوزستانرودان  ميانبومیِاز مجاعات 
  ضديت و خصومِت شديد رهربان مسيحیِمهين امر سببِ. بکشاَندآئين مزدک بە را بودند
   .آئين او بوده است رودان و خوزستان با مزدک و ميان

 چند شخصيِت الً و احتماشخسياوجای کاووس و اعدام بە َعهدی خسرو مسئلۀ ولیِ
ديگر پس از او در ساهلای بعدی حساسيت شديدی را در حمافل مزدکی برانگيخت و اين 

  . حساسيت چند سال ادامه يافت
تعاليم او هرگونه درگيری  کە دار مساملت مطلق و شامل بود تا جائی مزدک طرفگرچە 

  و عدم توجه شاهقبادشخسياو ولی موضوع اعدام ٢کرده بود،زبانی و بدنی را ممنوع اعالم 
 نظميهای را نيز  بی خشمِ هبدينان را برانگيختهعهد کردن کاووس شايد مطالبۀ آهنا برای ولیبە

  . ه استآمد نهدر گزارشها  کە دنبال آورده باشدبەاز جانب آهنا 
عهد   را در گروِ ولیسپاهبد شده بود بقای منصب خويش اينک ايران کە سپهبد ماهبود

شد موقعيت او با خطر حتمی  عهد می  دمشنش کاووس ولیچە چناندانست، و  شدِن خسرو می
کار  بەلذا او نيز مهۀ تالش خود را برای نابودگری مزدک و ياران نيرومندش. گرديد مواجه می

ن هنايی  برای از ميان برد۵۲۸حوزۀ فقه سنتی و نيرومنداِن خمالفان مزدک در سال . گرفت
دنبال اين تصميم، دربار از مزدک و رهربان  بە. خمفيانه اختاذ تصميم کردنديارانشمزدک و 

در دربار تشکيل  کە ئی َعهدی در جلسه برای بررسی مسئلۀ ولیِ کە طراز اول هبدينان دعوت کرد
منظور نابود کردن مزدک ترتيب داده  بەاين جلسه با مهارت خاصی. کنندخواهد شد شرکت 

  .  آن آگاهی نداشتآمِد پیقباد از شاه کە بسا چە ده بود وش
 ماهبود و  سپهبدمؤبد و نظارت  و رياست مؤبدان۔خسرو۔َعهد  جلسه با حضور ولیِ
آفريد، نيوشاپور، هرمز،  بغ، آذربد، خبت داد، آذرفروغ ماه پور(عضويت فقهای برجسته 

 را زرمهر و َخّراد و فرآئين و بندوَيە و هاشانفردوسی نام کە ، و بزرگانی)آذرمهر، و داِدهرمز
 عضويت يک هيأت از  با، واند رسد کە سراِن هنضِت مزدک بوده  و بەنظر میهبزاد نوشته است

رودان و خوزستان، و شرکت مزدک و گروه بزرگی از  ياست کشيش اعظمِ ميانر   بەکشيشان
کاخ حمل تشکيل جلسه . دشخصيتهای طراز اول هبديناِن مزدکی در دربار تيسپون تشکيل ش
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ترتيب يک اقدام . حماصرۀ نيروهای مسلح ماهبود درآمد۔ بەسر و صدا و با نقشۀ قبلی بی۔نيز 
چە کە   آندستور جلسه، برخالف. آميز شبيه يک کودتای خونين داده شده بود بسيار خشونت

و مناظره با حبث کە  عهد بل  نه مذاکره برای تعيين ولی شده بود،ابالغ يارانشمزدک و بە
 پسر مدعیِ اصلی مزدک هم خسرو.  معلوم بودالًسر آئينش بود و نتيجۀ آن نيز کام مزدک بر

 کە ديد؛ و آغازگرِ جلسه هم او بود  را َسدِّ راِه شاه شدِن خويش می و يارانشمزدک کە  بودقباد
ؤبد و فقيهان م  مهه با موافقت مؤبدان کە را متوجه مزدک کردی تند و تيزبارانی از اهتامها

گذاری در دين و فريب اذهان عمومی و گمراه کردن  ارتداد و بدعت بەمزدک متهم. شدمواجه 
دينی   در دفاع از آئين درستمزدکاستدالهلای . عوام و تالش برای برهم زدن نظام کشور شد

بد حکم در مهان جلسه توسط سپه. اعدام شد بەفتوای فقهای بزرْگ حمکوم بەاد وافت نهکارگر 
سر  از پيش آماده شده بودند پس از صدور حکم بر کە مششيردارانی. اجرا درآمد بەماهبود

های  چوبه بەشان ودی مههز   بەمزدک و يارانش ريختند و مهه را در مهاجنا بازداشت کردند، و
  . اعدام سپرده شدند

  :است آوردهفردوسی دربارۀ مناظره و اعدام مزدک و يارانش روايت ساسانی را چنين 
 کـــــــــــس آمـــــــــــد ســـــــــــوی خـــــــــــّرۀ اَرَدَشـــــــــــير 

 پارســــــــــــــــــــــی ز اســــــــــــــــــــــتخر مهــــــــــــــــــــــرآذر
 هــــــــــم بەوهــــــــــان نشــــــــــستند دانــــــــــش پــــــــــژ

ــپردند يــــــک    ــسرو ســــ ــه خــــ ــر بــــ ــخن ســــ  ســــ
 قبـــــــــاد  نـــــــــزد  بە،چـــــــــو بـــــــــشنيد خـــــــــسرو  

 خــــــــــــــــّراد را گــــــــــــــــوا کــــــــــــــــرد زرمهــــــــــــــــر و
ــر  ــاه  مهـــــــــی رانـــــــــد فـــــــ ــان زنـــــــــد شـــــــ  جهـــــــ

ــين  ــه آئـــــــ ــوان بەبـــــــ ــد  ايـــــــ ــاه آمـــــــ ــد شـــــــ  نـــــــ
 گــــــــروه پــــــــيش بەچنــــــــين گفــــــــت خــــــــسرو

ــاختی   ــو ســــــ ــان  يکــــــــی ديــــــــن نــــــ ــر زيــــــ  پــــــ
 پـــــــدر باشـــــــد کە شەاه دانـــــــد پـــــــسر ِکچـــــــ

 جهـــــــــان چـــــــــو مـــــــــردم سراســـــــــر بـــــــــَود در
ــه باشــــــــــد   کهتــــــــــری يــــــــــد در جــــــــــو کە کــــــــ

 ســترا ا ِکــه کــسی کــو ِمــَرد جــای و چيــزش 
ــود جهـــــان زيـــــن ســـــخن پـــــاک ويـــــران    شـــ

پيـــــــــر مـــــــــزِد کـــــــــه آجنـــــــــای ُبـــــــــد دادهـــــــــر 
بـــــــــــا يـــــــــــار ســـــــــــی درگـــــــــــاه بەمـــــــــــد بيـــــــــــا

کـــــم نـــــه از بـــــيش و ســـــخن رفـــــت هـــــر گـــــو
داننـــــــــــــــدگان کهـــــــــــــــن دمنـــــــــــــــد و خـــــــــــــــر
کــــــــرد يــــــــاد مــــــــد ز مــــــــزدک ســــــــخن  بيــــــــا

ــرآئين و بنــــــــــــــــــدوی و  ــزاد را فــــــــــــــــ هبــــــــــــــــ
بــــــــــدان و ردان مــــــــــؤ ی بــــــــــاگــــــــــو ســــــــــخن
ــخن ــو ســــ ــوگــــ ــده راه ی و جــــ ــد ينــــ ــد آمــــ نــــ

ــه  پـــــژوه ای مـــــرد دانـــــش :بـــــه مـــــزدک کـــ
ميــــــــــــان اســــــــــــته در هنــــــــــــادی زن و خــــــــــــو

پـــــــسر ســـــــد پـــــــدر مهچنـــــــين چـــــــون شـــــــنا 
ــا ــدا  نبــــــــــ ــان  شــــــــــــند پيــــــــــ کهــــــــــــان و مهــــــــــ

مهتـــــــــــری فـــــــــــنت ه تـــــــــــوان يـــــــــــاچەگونـــــــــــ
ــه شــــ  ــار جــــو کــ ــا شــــاه   د کــ راســــت ينــــده بــ
ايــــــــران شــــــــود بەايــــــــن بــــــــد کە يــــــــد نبــــــــا
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ــد  ــه کــــ ــدا مهــــ ــزدور  خــــ ــد، مــــ  کيــــــست؟ ينــــ
 نگفـــــت ز ديـــــن آوران ايـــــن ســـــخن کـــــس

 دوزخ بـــــــــــــری بەدمـــــــــــــان را مهـــــــــــــه مـــــــــــــر
 ســـــــــر بەپـــــــــر آواز گـــــــــشت اجنمـــــــــن ســـــــــر

ــزدان مهــــــــــــی  ــاه دارد او ديــــــــــــن يــــــــــ  تبــــــــــ
ــان گــــــاه     ــه خــــــسرو ســــــپردش مهــــ  شــــــاه بــــ

 اوسـت  و بر اين ديـن     ا هر ک «: بدو گفت 
 د هـــــــــــزارصـــــــــــ ر و بــــــــــدان راه ُبـــــــــــد نـــــــــــام 

 بکـــن خـــواهی هـــرچە بـــا ايـــن ســـران «کـــه 
ــاه خــــــــسرو يکــــــــی   ــه درگــــــ ــود  بــــــ ــاغ بــــــ  بــــــ

ــده     ــر گــــــــرد او کنــــــ ــی گــــــــرد بــــــ  کــــــــرد مهــــــ
ــ  درخــــــــت ســــــــان بەشــــــــان هــــــــم شتندبِکــــــ

 رو« کە بــــه مـــــزدک چنــــين گفـــــت خـــــسرو  
ــ ــين آندرختـــ ــر کـــــس  کەان ببـــ ــد  هـــ ــد نـــ  يـــ

 بگـــــــــــشاد در بـــــــــــشد مـــــــــــزدک از بـــــــــــاغ و
ــه مهــــان  هــــوش ديــــد از تــــنش رفــــت  کە گــ

 بلنـــــــــــد مـــــــــــود خـــــــــــسرو يکـــــــــــی دار فـــــــــــر
ــر   ــده بــــــ ــرد نگــــــــون خبــــــــت را زنــــــ  دار کــــــ

 تيــــــــــر بــــــــــاران بەاز آن پـــــــــس بکــــــــــشتش 
  

کيـــــــست؟ مهـــــــه گـــــــنج دارنـــــــد، گنجـــــــور
هنفـــــــــــت تـــــــــــو ديـــــــــــوانگی داشـــــــــــتی در 

ــارِ  ــد رامهــــــــــی کــــــــ ــد بە بــــــــ ــشمری بــــــــ نــــــــ
ور تـــــــــــاج  مـــــــــــزدک مبـــــــــــادا بـــــــــــرِ  «کـــــــــــه 

»ور بارگــــــــــــــاه م نــــــــــــــا مبــــــــــــــاد انــــــــــــــدرين
آئـــــــــين و راه ابـــــــــا هـــــــــرک از او داشـــــــــت

»ســـــت پـــــو تـــــن مغـــــز و بەمبـــــادا يکـــــی را
ــه فــــــر  ــ بــــ ــان زنــــ شــــــهريار د گفــــــت آن زمــــ

»ســــخن از ايــــن پــــس ز مــــزدک مگــــردان
راغ بـــــــــــود تـــــــــــر از  او بـــــــــــرکـــــــــــه ديـــــــــــوارِ
ــر   ــر ايــــــن مــــ ــان را مــــ ــر دمــــ ــرد  پــــ ــده کــــ اگنــــ

ــرآگنده   ســــــخت َزَبــــــر پــــــای و زيــــــرش ســــ
يــــــــه شــــــــو   مــــــــا گــــــــران   بــــــــاغبــــــــه درگــــــــاهِ 
»شـــــــــنيد  ردانـــــــــان پيـــــــــشين   نـــــــــه از کـــــــــا  

ــر    ــر بـــــــ ــد مگـــــــ ــه بينـــــــ ــارور  کـــــــ ــن بـــــــ ـــــــ
خـــــــروش ناکـــــــام از او يـــــــک بەآمـــــــد بـــــــر
ــو فـــــــــــر ــان ِهـــــــــ کمنـــــــــــد شت از داْر پيچـــــــــ

کــــــرد  بــــــی ديــــــن نگــــــون ســــــازســــــر مــــــرِد
ــا ۔ ــر بـــ ــو گـــ ــر  مـــــزدکُهـــــشی راِه تـــ ۔مگيـــ

  

روايتی عاميانه سوای روايِت رمسی در اختيار داشته  کە ،نامه مؤلف پارس  دبيرِ بلخی، 
روان دانسته و داستانش را  آغاز سلطنِت انوشە بە مزدک و پيروانش را مربوطنابودگریِاست، 
   :رده استچنين آو

طلبد، و پدرم از   می)يعنی سلطنت(اين مزدک ُملک  کە بدانيد«: گفت] بزرگان بەخسرو[
جّد ما هبرام ابن هرمز او را بکشت تا  کە کار او غافل بود، و َمثَلِ او مهان مانی زنديق است

» بينيد؟ صواب می چە مشا. بايد کرد اکنون تدبيرِ اين مرد می. فتنۀ او از عامل فرونشست
. »ای دليل است بر ثبات ُملک کرده کە ايم؛ و اين انديشه ما بنده«: مهگان گفتند
مکر هالک نتوان  بەاين مرد تابعِ بسيار و شوکِت متام دارد، و او را جز«: اََنوَشَروان گفت
و بر . »اکنون اين ِسّر هنفته داريد تا ما تدبيرِ کار کنيم. کار بر ما دراز شود کردن؛ وگرنه اين
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   .ين برخاستندا
 ای؛ پدر ما متابعِت تو برحّق کە ما را معلوم است« کە و اََنوَشَروان مزدک را پيغام داد

گردانی و   راسْت معلومِ مابر عادْت نزد ما آئی و طريقِ کە کرد؛ اکنون بايد اجب میو بە
   .»معمورتر دانی هرچە منزلت خويش نزِد ما

 را کرامتها فرمود بيش از حّد؛ و خويشنت را چنان در کفّۀ مزدک نزِد او آمد؛ و اََنوَشَروان او
بود  مجله می و مدتی با او هم بر اين. اََنوَشَروان را صيد کرد کە مزدک پنداشت کە او هناد
و . دانستند  باطنِ حال منیکە آن جهانيان اََنوَشَروان را در زبان گرفته بودند، ازکە  چنان

 مزدک سر برآوردند و آشکارا )گران و پيرواِن تبليغ (اعِهرکجا يکی بود از ُدعات و اتب
روز  يک. آن سِگ زنديق را وثوقی حاصل گشت کە اََنوَشَروان بدانست. کردند دعوت می
کاران و ُعّمال و ُنّوابِ خويش سير آمدم و  من از اين حشم و خدمت کە بدان«: او را گفت

ذکرِ  بەاکنون نسختی نويس. ا بگمارمجای هرکسی از ايشان يکی را از مش کە بەخواهم می
  تواَند تا ايشان هريک را)پيرواِن (از َتَبع کە اعيان و سپاهيان و متصّرفان و معروفان

در بيعت تواَند، تا هرکس  کە  طبقاِت سپاهی و رعيتمنصبی و شغلی گمارم؛ و نسختیِبە
   .»يی فرمايم را َمَبرَّتی و نظری و نيکوئی

پس . افزون از صد و پنجاه هزار مرد برآمدندکە  چنانمجله کرد  نمزدک دو نسخت بر اي
از داعيان و  کە هرکە خواهم مهرگان نزديک آمده است، و می«: اََنوَشَروان او را گفت
ديدارِ ايشان کنم و مهه  بە اتباع تواَند مجله را خبوانی تا اين مهرگانسرهنگان و معروفانْ

   .»را بر هر کارها و شغلها گمارم
و اََنوَشَروان با .  هنادند)يعنی تيسپون (مدائن بەها نبشت تا مهگان روی پس مزدک نامه

روز مهرگان خوانی عظيم خواهم هنادن، و مزدک و  کە ئی هناده بود لشکر خويش قاعده
اتباع او را اول بر خوان نشامن، و من بر سر مزدک بايستم و سالحِ برهنه در دست گيرم، و 

 و چون من مزدک را بکُشم. در زيرِ جامه سالْح پوشيده داريد پنهان کە مشا مهگان بايد
  . »زمن، مشا مششير درهنيد و مهگان را برآن خوان پاره کنيد کە اولْ زخمبە

مهۀ شهرها و ممالک، و در ميان  بەو فرماهنا نبشت. و مهگان بر اين اتفاق مهدست شدند
تاد، تا روز مهرگان آن مجاعت را بگيرند و هر فرمانی نسختی از اتباعِ مزدک هناد و فرس

  . حمبوس کنند
چون مهرگان درآمد، فرمود تا بر شطِّ دجله خوانی عظيم هنادند، و مزدک را در بالش 

آن خوان  نشاند و خود بر سرِ او ايستاد، و دو هزار مرد از داعيان و مقّدمان و اتباعِ مزدک بر
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شيده پيراُمنِ اََنوَشَروان مرّتب بودند تا او را نگاه زيرِجامه پو مرِد سالح در نشستند، و صد
و  … بر خوان نشسته بودند درگرفتند کە دارند؛ و ديگر لشکرها دورويه پيراُمنِ مزدکيان

 مششيرها برآهيختند و در آن کنارش افگند؛ و لشکْر يک زخْم سرِ مزدک در بەاََنوَشَروان
  . زنديقان بستند و مجله را هالک کردند

شتنی کُ کە را و آن. در ممالک خسرو بودند از آن سگانْ گرفتار آمدند هرکە روز م در آنو ه
جای آن  کە بەکس و آن. بازداشتنی بود فرمود تا حبس کردند هرکە و. بود فرمود تا کشتند

   .توبه قبول شايست کردن کردند کە بود
راع و اتباع مجع آورد و و جهان از ايشان صافی ماند، و ماهلای ايشان و خزاين مزدک و ک

و امالک .  اباحت از مردمان ستده بودند با ايشان دادندطريقِ بەظلم يا هرچە بەفرمود تا
را  آن کە و هر مال و کراع و ِملک. غصب کرده بود مجله با ارباب دادند کە مردمان

نگهداریِ پادگاهنای  (خداوندی پديد نبودی بر درويشان و مستحقان و مصاحلِ ثغور
هيچ  بەخزانۀ خويش نگذاشت و بەماهلاو يک دينار از آن .  قسمت و خبش کرد)رزیم

   .مهه در خيرات صرف کرد کە سپاهی نداد االّ
رغبت  هرکە  بيگانه بر طريق اباحت داشته بودند و فرزندان آورده،مرِد کە  مردمانو زناِن

   ١.َبه داشتاو بيشتر َش کە بەآن کس داد بەکرد زن را با او داد، و فرزند را
 در آغاز دوران  مزدکینابودگری بقايای سران هبدينِ بە مربوطا۔حتًم۔اين روايت   
خواجه نظام امللک  .گونه با خوِد مزدک در هم آميخته شده است اين کە روان است انوشە

های او را  آميزی با مزدک و برنامه اش روايِت سخت ضديت نامه طوسی نيز در کتاب سياست
داری از نظامِ  هائی است، و از بس نفرت از عدالت و جانب ت کە آميخته با افسانهآورده اس

 و چيزی بر معلومات ما دربارۀ  نيسته شدنزند درخورِ آورد ساالری در آن در آن موج می زمين
  . سازد مزدک افزوده منی

، دستگاه سرکوب دولتی  و در ساهلای بعدی کە خسرو بەسلطنت نشستپس از مزدک
 گرفتند زنديگانآن پس صفِت  از کە نابودگری پيروان مزدک کرد بە را معطوفيشخومهت 

هشتاد هزار تن مزدکی در کشور  بە، قريبنوشته استمسعودی  کە گونه  و آن٢،)يعنی منافقين(

                                                 
  . ۲۲۹۔۲۲۸نامه ابن بلخی،  فارس. 1
کە مزدک تفسير خاصی از  چون. آمده و صفت است) رأی  بەتفسير(زنديگ از زند بەمعنای تأويل . 2

کرد کە با تفسير سنتی متفاوت بود، او را زنديگ لقب دادند و پيروانش بەمهين لقب  دين ارائه می
و نيز برای  خمالفاِن باورهای دينی خودشبار مؤبد کرتير برای  اين واژه را خنستين. متصف شدند
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 متوارینداهنا افتادند و بقيه در گوشه کنارها ز  بە هزاران تن جوانان کشور١.کشتار شدند
درون بياباهنای  بە از کشور و ازمجلهبيرون بەهنا نيز در فرصتهای مناسبشدند؛ بسياری از آ
دولت روم داده نشده  بەهيچ گزارشی از پناهنده شدِن هيچ فراری مزدکی. عربستان گريختند

  . ترين دمشنان مزدکيان بودند است؛ زيرا دولت روم و مسيحيان از سرسخت
سازی کشور از نفوذ  گيریِ مشکلِ پاک یپ کە اما هبدينان چنان در کشور گسترده بودند

دام مزدک و رهرباِن هبدينی، چهل سال پس از اعکە  چنانسده ادامه داشت؛  نيم بەآهنا نزديک
 در ميانشان مشاری از اعضای خاندان ساسانی نيز بودند در زنداهنا کە  بزرگی از هبدينانگروه
  .  کردآهنا اشاره خواهيم بەبردند، و در گفتار بعدی سر میبە

سازی و اعدام قرار گرفت، تا  گيرانه مورد پاک کليۀ تأليفات مزدک و پيروانش نيز پی
هيچ تأليفی از خوِد آهنا کە   اين.»ديگر موجب گمراهی مردم نباشد، و دينِ حق برقرار مباَند«

توسط دستگاه  کە سيستماتيکی است گيرانۀ  خشونت پیگر نشانبرای تاريخ برجا منانده است 
   . در راه نابودگری تأليفات آهنا اجنام گرفته استافگنيهای سخْت  با هراس رمسیدين

مهکاری کشيشان مسيحی با دستگاه فقاهت ايران در سرکوب هنضت مزدک پاداشهای 
مسيحيان عراق داده شد سپردن  کە بەازمجله پاداشهائی. گيری برای آهنا درپی داشت چشم

 کە کليسا بود، بەها کشيشان و تبديل شدن برخی از َمزداکده بە مزدکيانبرخی از تأسيسات دينیِ
مزداکده تبديل شده  بەشده بوده و پيشتر توسط خودشان مسيحياِن مزدکی بە متعلقالًاحتما

مسيحيان داده شد بازگرداندن آئين مسيح در سرزمين حيره  کە بەپاداش ديگری. بوده است
  : باره توضيح کوچکی ضرورت دارد در اين. بود

در جريان گرفتاريهای دربار ايران در دورۀ اول سلطنت قباد و زمان بالش، سرزمين 
در هجرتشان از شرقِ  کە شدۀ حيره مورد محلۀ قبايل عرب کنده قرار گرفت نشينِ مسيحی عرب
دست حارث ابن  بە)امير حيره(م منذر سوم ۴۹۴در حوالی سال . منطقه رسيده بودند بەيمن

.  شکست يافته کشته شد و حارث برحيره دست يافت۔رسيدۀ ِکنده تازهرئيس قبايلِ ۔َعمرو 
را مورد نوازش  مسيت شناخت و قباد از حارث پذيرايی کرده ویر   بەدربار ايران اين تغيير را

آئين مزدک  بەمهراه با اين جرياهنا قبيلۀ کنده. او واگذار کرد بەقرارداد و حاکميت حيره را
 قرار گرفتند، قبايل کنده نيز گرد پیک کشته شد و هوادارانش مورد مزدکە   آنپس از. درآمدند

شامل تصفيۀ ناشی از سرکوب هواداران مزدک شدند و حاکميت حيره از آهنا گرفته شد، آهنا از 
                                                                                                                               

  .بەکار برده بودمانويان 
  .۲۹۰/ ۱روج الذهب، م. ١
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منذر ابن (قبايل مسيحی خلمی و رئيسشان منذر چهارم  بەديگربارهحيره رانده شدند، و حيره 
سلطنت خاندانش شامل کە   آنمناسبت کە بەميرِ عرب مهان بوداين ا. سپرده شد) ماء السماء

اش   و مسيحيان عربستان درباره١لقب يافت؛) صاحبِ دو دوره (ذوالقرنيندو دوره بود، 
در بيابان مشال عربستان در درون » َدوَمةُ اجلَنَدل« بە قبايل ِکنده نيز. های بسيار ساختند افسانه

   .مسيحيت برگشتند بەرفتند و) رق کشور اردناکنون ش(مرزهای امپراتوری روم 
درون بياباهنای عربستان گريختند؛ و بسياری را نيز  بەگروههائی از هبديناِن ايرانی

مجاعتی از اينها در . بياباهنای عربستان در درون مرزهای کشور ساسانی تبعيد کرد بەدولت
. زيستند می» َحضارِم«نام  بەخيز ئی حاصل اواخر دوران ساسانی در سرزمين يمامه در منطقه

در تاريخ  کە حنيفه ظهور کرد در زمان خسرو پرويز يک مدعی نبوت از بنی کە در مهينجا بود
گران  مسيلمه از تبليغ گرچە .معروف است) ساز مسلمانِک دروغ(» ُمَسِلَمه کَذّاب«نام  بەاسالم

تعاليم مزدک شباهت  بەهائی نبهآورد از ج کە  اثر گرفته بود ولی تعاليم دينیمسيحيِت توحيدی
بيش از يک زن داشته باشند  کە پيروانش حق ندارند کە مقرر داشته بودکە   آنداشت، ازمجله

  . نظام اقتصادی او نيز نظام اشتراکی بود. شان نازا است زِن کنونی کە ثابت شودکە   آنمگر
مهۀ تالشهای دستگاه   کەهای ايرانی ريشه دوانده بود هبدينِ مزدک چنان در ميان توده

را از  آن کە مغان و فتواهای تکفير مزدک و مزدکيان توسط فقيهان در دوران ساسانی نتوانست
گاه کە در   تا آنرازی در ايران پراکنده بودندهای د آهنا در دوران اسالمی تا سده. ميان بربد

الرشيد  ر زمان هارونشان د اوائل خالفت عباسی ديگرباره ظاهر شدند؛ و اوج فعاليتهای فکری
بر آهنا اطالق » زنديگ«در آن زمان نيز توسط فقيهان مسلمان مهان صفِت کهنِ . و مأمون بود

  ). کە بەعربی زنديق گفتند(شد  می
دين در  هربی بابک خرمر   بەمزدکیدر اواخر سدۀ دوم هجری جنبش هبديناِن در ايران، 

 تا ی در آذربايجان و مهدان و ری و اسپهانودی صدها هزار ايرانز   بەآذربايجان برپا شد و
اش رهايیِ ايرانيان از سلطۀ عرب بود  شده هدف اعالن کە اين جنبش. آن پيوستند بەخوزستان

 اشروسنه، اکنون در زادۀ اهل شاه(افشين کە   آن سال با قدرت و شوکت متام ادامه يافت، تا۲۲
طلبانۀ او  کشت و هنضت مساوات غدارانه تش خليفه شده بود او را ارده  کە فرمان)تاجيکستان

   .را سرکوب کرد
دوستانه و  در دوراِن اسالمی، افکار هبديناِن مزدکی در پيدايش مکتبهای فکریِ انسان

گذارِ  ايرانياِن مسلماِن دوزبانۀ بنيان. ئی ايفا کرد گرايانه در ايران و عراق نقش عمده مساوات
                                                 

  .۴۲۵مهان، . ١
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ايی را در اوائل سدۀ دوم هجری در بصره بنياد هنادند کە مکتبِ خردگر» معتزله«جنبش فکریِ 
. اگرجە مسلمان بودند ولی اصول بنيادينِ افکارِ خويش را از هبدين مزدکی گرفته بودند

دوزبانه   از ايرانياِنمجعیدر سدۀ چهارم هجری در بصره توسط  کە »خوانُ الصفاءِا«عيت مج
، کردند منتشر ۔»خوان الصفاءِارسائل «نام  ۔به دفتر ۵۱گذاری شد و عقايدشان را در  پايه

، از جهات بسيار  از درون تعاليمشان بيرون آمد مشهور شدند»انباطني «کە بە  جريانیسپس
   .دهندۀ تعاليم مزدک بودند  بازتابزيادی

گيری و کشتار هبدينان مزدکی در ايران با جديِت متام  با روی کار آمدن حممود غزنوی پی
اين برنامه در زمان سلجوقيان نيز . ر بسياری از آهنا دستگير و اعدام شدنددنبال شد، و مشا

ترين  دانيم کە خواجه نظام امللک طوسی و ابوحامد غزالی از سرسخت گيری شد؛ و می پی
 سرکوب و ميان هبدينان مزدکی در حال، برخی از با اين. دمشنان افکار و عقايد مزدکيان بودند

گاه کە   آنموجوديتشان ادامه دادند، تا  بە مهچنان در ايرانان سلجوقي وان غزنوي دوراِنخفقان
 زده حاکميتی تشکيل دادند و بەهم  بەمجعی از آهنا در سدۀ ششم هجری در ديلمستان قدرتی

   :نوشته استابوالقاسم کاشی در اين باره چنين . معروف شدند) دينان بی (مَالحِده
 کردند و هذيانی  پوشيده می قومی مزدکيان دعوِت)۵۲۱فروردين ( ۵۳۶درماه رمضان سال 

خود را پارسيان خوانند، و  کە اند و مزدکيان کسانی. کردند معهوِد ايشان است تقرير میکە 
 نگفته و] …[هيچ دينی و ديانتی  بەواضعِ مذهب ژندۀ ايشان مزدک بود مردی امحق، و

 ترسايی و زرتشت شريعتی و هيچ پيامربی ايمان نداشته، و از دين صابی و جهودی وبە
وزگار قباد ظاهر کردند، و ر  بەو آن دين. خالف شرايع و اديان بەبدعتی انتخاب کرد

 کە باطن است يزدانی، و آدميان بايد هرچە ظاهر است اهريمنی است وهرچە «: گفتند
 مقياسِ اين قياْس بە، و»وجه جدايی نباشد هيچ بەتْن جمموع باشند و ميانشان يک بەمهه

و قباد دعوِت او مسموع داشت، و مزدک او را الزام . مال و زن و فرزنِد مردم مباح کردند
   .تو را اين مال و پادشاهی و زن و فرزند با ما شرکت بايد کە کرد

و آن ديْن پوشيده ماند تا .  او بکشتمزدک را با مجله اتباعِ… َنوَشَروان پسر قباد عاقل بود
، گری شيعی(مسلمانی و شيعتی  بەمزدکيان ظهور خود] و [مسلمانی ظاهر شد کە زمانی
   … کردند و هم بر سرِ مذهب و آئينِ خويش بودند)گری باطنی
اهل مذهبی و ملتی را غلبه و قوتی هست تظاهرِ آن  کە اين مالعين هرگاهکە   آنغرض

   .)تا امروز( َيوِمنا هٰذا اند و مذهب خويش هنان داشته ِاىل مذهب کرده
 )پدراِن (را قوتی هست، بر عادِت آبای] ديلمستان [ کە نزاريانرسيان چون ديدنداين پا
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رمجله، ب… ما سخن امساعيليان شنيديم و اين مذهبِ حق قبول کرديم کە خويش بگفتند
 و گفتند هبشت و دوزخ خود اينجا است و جای ديگر ندمتام حمرمات را حالل داشت

   …نيست
کس را بيازارند نه حيوان و نه نبات و نه  يد هيچنشااست کە   آناصل مذهب ايشان

برمجله پنج گناه . و دو زن نشايد داشت و طالق نشايد داد و َبرده نشايد خريد… جانور
ريخنت، و دو زن در يک  اولْ خون: يکی از آهنا بکند هرگز از دوزخ نرهد کە هرکە است
 )دست و پابا (ان و جوارح بز  بە با خمالف وصلت کردن،، خواسنت)طور مهزمان به(حال 

   ١.مردم را آزردن
 تظاهر کە  داريمزاده  مسلمان بزرِگورِ انديشه چندين  دوران اسالمیما در تاريخ ايراِن  

. مهسان هبديناِن مزدکی است های بسياری  از جنبهکردند ولی تراوش فکرشان مسلمانی میبە
. القضات مهدانی از مهه بارزترندو عين ) شيخ اشراق(در ميان اينها َخّيام و سهروردی 

ترويج فکر آزادیِ انسان و شادزيستی و دوری از سوگ و  کە  مسلمان ايرانیِدار وراِن نام سخن
. اند اند تعاليم مزدک را بازتاب داده  و موجودات زنده کردهمردماندوه و خودداری از آزار 

 مسلمان ا ظاهًروراِن انديشهبرخی از حتی در بيرون از ايران نيز آثار تعاليم مزدک را در ميان 
هايش   سروده بسياری از درانديشِ شامی۔ مرِد روشن  ۔بزرگ، ابوالَعالء َمَعّریمثالً. بينيم می

   .شود ديده میعيار   متاممزدکیِ
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   دادگر روان خسروانوشە

شاپور  زمان شهريار خراسان و در نيو  آندر کە  درگذشت، و خسرو۵۳۰شاهقباد در سال 
سلطنت مؤبد بە  مؤبدانبُرزينِ رامسپهبد و  ايران ماهبودِ با موافقِت پايتخت آمده بەبود شتابان
  . نشانده شد

او داده بوده  بەنام خسرو يک نام پارتی است نه پارسی؛ و اين نام را خانوادۀ مادرش
ان را دختر يکی از بزرگخراسان در نيوشاپور در فرارش بەقباد  کە پيش از اين ديديم. است

سلطنت برگشت خسرو را از  کە بە۴۹۹ قباد در سال .اين زن خسرو را بەدنيا آورد. زنی گرفت بە
 کە  متولد شده باشد، زمانی۴۹۷پس خسرو اگر در حوالی سال . پايتخت آورد بەخراسان

 سالگی ۷۵روان را در  مرگ انوشە کە اما سخن فردوسی.  سال داشته است۳۳سلطنت رسيد بە
   . ساله بوده است۲۹۔۲۸او وقتی شاه شده  کە دهد  نشان میدانسته است

مؤبد و  خمالفت برخاستند، ولی مؤبدان بەخسرو با شاه شدن او هردو برادرِ بزرگترِ
آهنا سپرده بود را در  بەقباد کە ئی نامه  سه نسخۀ مشابه از وصيتدار فرمان سپاهبد و بزرگ ايران

نامه  صيتو   بە گشوده قرائت کردند، و اعضای شورا)شورای خربگان سلطنت(شورای کالنتران 
حال،  با اين.  سپهبد ماهبود نوشته و قباد امضاء کرده بودرانامه  گويا منت وصيت. گردن هنادند
مزدک و رهربانشان  گرچە  نيز مزدکیهبدينان. نامه گردن ننهادند صيتو  بە خسروآن دو برادرِ

 کاووس. ز نيرومند بودندهنوشان در سراسر کشور  دگینابود کرده شده بودند ولی بەسبب پراکن
نوبۀ خود  بەزام نيز. از خسرو بگيردختت و تاج را  کە  درصدد شدکە مورد محايت هبدينان بود

 سلطنت متوسل بەیياب دستدو برای  اين کە معلوم نيست. خواهان سلطنت برای خويشنت بود
پايتخت  بەحيله بەولی شايد. شده استور شده باشند، زيرا گزارش هيچ جنگی داده نز بە

  . آورده شده بازداشت شدند
نامۀ قانونی شاهنشاِه  اهتام خمالفت با وصيت بە برادرِ خسروهردوکە  چە مسلّم است آن آن

نيرومنداِن کە   آن؛ و برایشدند اعدام ومرگ  بە و رأی شورای کالنترانْ حماکمه و حمکوماُمَتَوفّ
د مهۀ برادرزادگان خسرو از ميان برداشته ن ديگر برای خسرو بتراشد کە رقيبینهبدينی نتوان

 ربوده خمفی آذرگندادنام  بە را يک پارسیگُواتنام  بەزام تنها يک کودِک ُخردسالِ. شدند
   . آذرگنداد بوده استدخترزادۀ خوِد گُواتشايد اين . کرد، و از کشنت رهاند
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  سازیِ کشور از هبدينانِ مزدکی گيری پاک پی

اند  گرد و کشتار فّعالين هبدينان مزدکی در سراسرِ کشور کە گفته رسد کە پی نظر می به
کشتار شدند مربوط بەاين دوران بوده باشد نه پيش از ) گويا هشتاد هزار تن(هزاران تن از آهنا 

آن؛ زيرا در پاياِن عمرِ قباد فقط مزدک و سراِن جريان هبدينی کە بەهبانه مشورت بەدربار 
سازیِ کشور از افکار  ولی ۔يقيًنا۔ تالش برای پاک. يده شده بودند در توطئه نابود شدندطلب

  . روان است هبدينیِ مزدکيان مربوط بەساهلای خنسِت سلطنت انوشە
 کە سازی شود فرمانی از خسرو گرفته شد کشور از کلّيۀ آثار عقائد مزدک پاککە   آنبرای

پس کسی از   از آنفرمانی، با چنين ١.» ممنوع استنیيزداهرگونه حبث و جدل در امر دين «
 در باورهای هبدينی و تفسيرهای مزدک از تعاليمِ زرتشتدربارۀ  کە  اجازه نداشتهبدينان

سخن گفنت در محايت از تعاليمِ مزدک و هنضتش نافرمانی از شاهنشاه و . جامعه سخن بگويد
   . ماندهتیغی فقيهان  ميدان برای فعاليت تبلي،درنتيجه. کيفرش مرگ بود

دين فقاهتی اجنام شد با نام خسرو در سرکوب هبدينان و محايت از  کە خاطر اقداماتیبە
اين خنستين بار در تاريخ . خسرو دادند بە)دارندۀ روحِ جاودانه (آوشَە رَوان اَنفقيهان لقب 

   .گرفت  دينی میی لقبنشاهشاه کە ايران بود
 نسبتکە   آناه انداختند؛ و برایر   بەضد آئين مزدکداری بر فقيهان تبليغات دامنه

جلن کشاندند، و در  بە او را با انواع برچسپهای ناروامزدک در عوام نفرت ايجاد کنند آئينِبە
در سراسر کشور داشتند موفقيتهای قابل  کە ئی  گستردهراه با استفاده از منربهای تبليغاتیِ اين

کار  بەبرای مزدکيان کە نسل آينده عبارت زنديگ در  کەئی گونه بەدست آوردند، بەتوجهی
مسلک و فاسد و شورشی تلقی گرديد، و  دين و گمراه و ضدبشر و اباحی شد معادل بی برده می

تلقينهای  کە ئی مواجه شدند دهخور فريب بسياری از عوام جا با نفرِت بقايای مزدکيان در مهه
را برضد  شد آنان گوششان خوانده می بەز منربهااز فرا کە روزی متوليان دستگاه دينی شبانه

 مزدک را مهپايۀ زرتشت پيش از آنتا  کە بسياری از مهان عوام. انگيخت مزدکيان برمی
  کە در اختيار داشتهنقل از منابع ساسانی بەطربی. فرستادند او نفرين می بەمشردند امروز می

 فقيهان  سنتیِدينِ بەاستحکام خبشيدندربارۀ اقدامات خسرو برای نابود کردن آئين مزدک و 
   :نوشته استچنين 

اهالی فسا بنام زرتشت  خسرو چون سلطنت برايش استوار شد آئين مرد منافقی از
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 و ١،آورده بود) دينِ َمزداَيسَنە (اين مرد بدعتی در دين جموس. خورگان را ابطال منود
 مردم راکسانی کە ه مردم از بدعتش متابعت کردند و کارش باال گرفت؛ و ازمجل

 کە موضوعی. نام مزدک پور بامداد بود بەبدعت فراخواند مردی از اهالی َمدريه اينبە
 سوی آن تشويق کرد عبارت بود از اشتراک در بەاين مرد برای مردم آراست و آهنا را

باعث خشنودی  کە اين ازمجله کارهای نيکی است« کە گفت او می. شان اموال و اهالی
او در  کە بود و اگر نه آن بدعتها می. »سازد و هبترين ثواهبا را نصيب انسان میخدا است 

پايه را برضد  او مردم دون. رفت مشار می بە نيکو و پسنديدهیدين وارد کرد اينها امور
  راِهپايگان را مهپايۀ بلندپايگان قرار داد، برای زورگيرانْ بلندپايگان برانگيخت، و دون

 کاران راِه  کە ستم کنند، و برای بزهپيشگان امکان داد ستم بە کرد،زورگيری را مهوار
آهنا  بەيابی اميِد دست کە دامنی  پاکناِنز کە بە چنان مردم گشود زناِناندازی بر  چنگ

پيش از آن سابقه  کە لذا مردم دچار درِدسرهای بزرگی شدند. نداشتند چنگ انداختند
زرتشت خورگان و مزدک بامداد آورده  کە ائیپس از آن خسرو جلو رسوم نارو. نداشت

بر ماندن بر اين رسوم و  کە  را از ميان برداشت و مردم بسياریهاشانبودند گرفت و بدعت
 بدعتها استواری نشان دادند را کشت؛ و گروهی از مانويها را نيز کشت، و دين جموس را

   ٢.جموسان برآن بودند برايشان استحکام خبشيدکە 
  مزدکیسرکوب هبديناِنگير در سراسر کشور بود  ان هبدينی يک جريان مههکە جري چون
َوِتَيە و  ن و اََرخکرا مکدر (در شرق کشور .  مردم کشور نبودآميز ازجانبِ  اعتراضبدون پاسخِ

 اين روان  انوشە برپا شد؛ و خسروروان  برضد انوشەداری شورشهای دامنه) سيستان و زاُولستان
از اطاعت بيرون  کە  مهۀ اين سرزمينها اوبياِن طربی، بە.ر و تدبير فرونشاندشورشها را با زو
جاهای  بە راو خبشی از آهنا را کشتار کرد پازَر بەاطاعت کشاند؛ و قومی بەنام شده بودند را

   ٣.دوردست تبعيد کرد
شان  اين خنستين بار در تاريخ ايران است کە مجاعتی از ايرانيان از سرزمينِ بومی

                                                 
  باستانيونانياِن. ، َمگُس تلفِظ يونانیِ َمگَە است کە ما مغ گوئيماست» سَمگُ«جموس تلفظ عربی . 1

را   بودند، سريانيها آن روميان اين لفظ را از يونانيان گرفته.ناميدند می» سَمگُ«دين ايرانی را دين 
نداشتند َمگوس را » گ«کە   و چون حجاز از سريانيهای مسيحی گرفتنداز روميان گرفتند، و عرهبای

  .َمجوس نوشتند و گفتند
  .۴۲۲/ ۱ طربی،  تاريخ.٢
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اين پازران از قوم . شوند شوند و در جائی دورتر از بومِ خودشان اسکان داده می چانده میکو
.  گرفتندپاچگان سياهزمان بود کە صفِت نوين  رسد کە از مهين ، و بەنظر میاند بلوچ بوده

مجاعاتی از اين سياهپاچگان در سدۀ بعدی در زمينهای ماندآبیِ جنوب عراق و مشالِ بصره و 
 .نوشته شده است» سياجبه«اند؛ و در منابعِ عربی  ربی خوزستان قابلِ شناسايیحاشيۀ غ

 کە کردند سخنی آورده و يادآور شده ناامنی ايجاد می کە فردوسی نيز از کشتار بلوچانی
   .روان از بلوچها کشتار بزرگی کرد انوشە

گشت مورد   برمیدين بەکرد و  توبه میهبديناِن مزدکیاز  کە هرکە در گزارشها گفته شده
 چە اندازه کارآمد بوده و چە فقيهان تا» سازیِ تواب«دستگاِه کە   اين.گرفت خبشودگی قرار می

هزاران تن کە   آندانيم، جز برده ما چيزی منی کار می بەدادِن هبدينان هائی برای توبه شيوه
   .زنداهنا مردندبرای مدهتای مديدی در زنداهنا ماندگار شدند و توبه نکردند و بسياری در 

هردو برادرِ  کە  خسروِ اول بر موج خون هناده شد، موجی کشتیِ سلطنِتگونه بود کە اين
کە   آناقتدارگرايان و فقيهان کشور برای. خسرو و مهۀ برادرزادگان او را نيز در خود غرق کرد

هبود نيز خسرو و حاميش ما. اثر کنند راهی جز اين نداشتند کلی منزوی و بی بەهبدينان را
ولی رخدادهای بعدی نشان . ديدند بقای قدرتشان را در نابودگری مهۀ خمالفان خودشان می

 اند، و يارانش بوده ماهبود و دستکە   بل خسرو خوِدمهه خشونتها نه  اينعامل اصلیِ کە داد
ان دل خسروِ جو  اقتدارطلب دراين افسرِ کە مهۀ اينها را باعث شده هراسهائی بودهچە کە  آن

  . افکنده بوده است

   روانی اصالحات انوشە

 کە ودی نشان دادز بەبار بەسلطنت نشانده شد ولی   اول اگرچە با آن وضعيِت خونخسرو
 قدرت خويش راکە  مهيناو . ندارد دسِت کمی از پدرش قباد دوستی دوستی و انسان ايراندر 

 در سر داشت ترشايد از پيش کە ئیها  مستحکم ديد برنامهپس از نابود شدِن خمالفان خاندانْی
از اين نظر، شايد ميان خسرو اول و . را برای آبادسازی کشور و خشنود کردن ملت آغاز کرد

داريوش بزرگ نيز ختت سلطنت  کە ياد داريم بە.داريوش بزرگ شباهتهای بسياری بتوان ديد
مغ ناميده بود گرفت ی  گاؤماتەکسی کە سلطنت را از  کە خويش را پس از وقتی استوار ساخت

نابود   رقيبِ سرسخت با هزاران تن از هواداراِن آهنا را۹ جنِگ بزرگ با رقيبانش کرد و ۱۹و 
 شکوهی. بند ناميد فريب و دروغ شان را در گزارش مفصلش مردم ديديم مهه کە ؛ رقيبانیکرد
تر خواهيم  ئينرا پا و اين۔روان در سلطنت درازمدتش برای ايران و ايرانی آورد  انوشەکە 
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   .دهد او شباهتهای بسياری با داريوش بزرگ می بە نيز۔ديد
منبع فتنه بود خالص  کە  اقتدرگراخود را از ماهبوِد کە ودی درصدد برآمدز  بەانوشەروان

حضور  بەروان او را سان از افسران ارتش بود انوشە ماهبود مشغول ديدِن کە روز گويا يک. کند
سان را  کە تواند ماهبود در اين ساعت منی کە دانست بود، زيرا میاين يک هبانه . طلبيد
ادبی   او بیتأخيرِ. نزد شاه تأخير کرد بەماهبود در آمدن. نزد شاه برود بەمتام رها کرده نيمه

فرمان شاه در  بەتوجهیِ افسران  بیکيفرِ. شدفرمان شاه تلقی  بەتوجهی مقام شاه و بی بەنسبت
  . ودقانون ساسانی اعدام ب

 کە  دربار تشکيل شد قضايی در نافرمانی ماهبود در شورای عالیجلسۀ بررسی موضوعِ
مؤبد تشکيل شد؛  ياست مؤبدانر   بەروز ادامه داشت؛ ماهبود بازداشت شد؛ حماکمه گويا سه

 و  هبدينان مزدکیترين دمشنِ دمشناين ۔، و ماهبود شدرأی دادگاه مبنی بر اعدام او صادر 
   .دار آويخته شد۔ بەو انوشەروانبرآورندۀ خسر
را ) ساالر تاران ارتش(سپاهبد  روان پس از نابود کردن سپهبد ماهبود مقام ايران انوَشە

او از ياوری وزير فرزانۀ .  زيرِ نظر خودش باشدا برعهده گرفت تا ارتش مستقيًما شخًصشخود
گمهر از روستای خبتگان در بزر.  برخوردار بودمهر خبتگان بزرگنام  بەی پارسبسيار باتدبير

نظر  بە.مقيم مرو بوده، و در تاريخ ايران از فرزانگان بزرگ مشرده شده استپيشترها پارس و 
 هم مشار اول دربار ۔ مهرنرسیِ دوران هبرام گورماننِد ۔شدِن ماهبود  او پس از نابود کە رسد می

از نيرو و نفوذ بسيار زيادی در کشور بوده؛ زيرا ) وزيرِ اول (دار فرمان و هم بزرگ) دراَندرزبد(
سياسی در  کمتر کتابِ ادبی.  بزرگ کشور نيز بوده استاو از فرزانگاِن. برخوردار بوده است

بُزرمجهرِ «در آن از  کە  دوزبانه تأليف شدهدوران خنسِت خالفت عباسی توسط ايرانياِن
 و مثاهلائی از رهنمودهای شيوۀ کشورداریِ پسنديدۀ او اشاره نشده بەمتجيد نشده و» حکيم

برخی از احکام و قضاوهتا و حکمتهای «نوشته کە مسعودی . سياسیِ او آورده نشده باشد
 در پائين کە  لذا بسياری از اصالحاتی١.»مهر و سخنان بسياری از او در دست مردم است بزرگ

نام شاهنشاه ە بە کمهر بدانيم دهيم را بايد از اقدامات انسانی بزرگ روان نسبت می انوشەبە
 تاريخ ايران در دوران اوليۀ مرِد های سلطۀ معنوی اين بزرگ يکی از نشانه. ثبت شده است

را با کالم » البيان والتبيين«معتربترين کتابش ) خ۲۴۸متوفی (جاحظ کە   آناسالمیخالفِت 
ابن خبار جای کتاب عيون األ  در جای٢.مهر خبتگان آغاز کرده است ئی از بزرگ حکيمانه

                                                 
 .۳۰۶/ ۱مروج الذهب، . 1
  .۴/ ۱ البيان والتبيين،. ٢
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عنوان سرمشق کشورداری و  بە»بزرمجهر«وری نيز مجله يا مجالتی از حکمِت  قتيبه دين
 دربارهای دوزبانه برای ايرانياِن کە داری آورده شده است؛ و اين يکی از کتاهبائی است مردم
   .آموزندآهنا  بەنوشتند تا راه و رسم کشورداری را  میهای عباسی خليفه

دکی نابود شده بودند، هزاران تن از فعالين هنضت را نيز در مزدک و رهربان هبدين مز
زنداهنا چپانده بودند، بردن نام مزدک ممنوع شده بود، پيروی از هبدينِ مزدکی کيفر مرگ 

مزدک در . های مزدک در ميان مردم زنده بود داشت، ولی راه مزدک ادامه داشت و برنامه
مردم طبقات فرودست کشور را با حقوق اساسی گير و مداوم،   پیهایسال فعاليت خالل چهل

اگر خبواهند از حقوق خودشان دفاع کنند  کە مردم ياد داده بود بە.خودشان آشنا کرده بود
حاکميت و دستگاههای پليسی و قضايی و زنداهنای او توان رويارويی با مهۀ ملت را خنواهند 

حقوق خودشان آشنا شده بە نسبت کە فقيهان کشور اکنون با مردمی طرف بودند. داشت
ضعِ و   بەدادند تا مردم را از آتش دوزخ می کە  و بيمیفقيهان روزیِ تلقينهای شبانه. بودند
داد منفور کردن  می کە ئی  اندکی داشت؛ و تنها نتيجه برگردانند اثرِپيش از مزدک دوراِن

 سلب حقوق برابر در کە دهد بەمردم ياد توانست مزدک و هبدين مزدکی بود، ولی منی
و  مردم وابسته بود حسابش از حساب دين ندگی و خوشیِز چە بە  آن.شان سکوت کنند اساسی

وقتی پای آزادی و شادی خودش در ميان  کە ئی است گونه بە انسانطبيعِت. جدا بودداری  دين
کە  اجتماعی  و قوانينِ احکام بسياری ازالً؛ زيرا معمواندازد از نظر میباشد احکام دين را 

عنوان حکم خدا وضع  شان باگر حکومتخاطر حفظ امتيازهای خودشان و حاميان  بەفقيهان
 کە  و فقط در زماهنائی قابليت اجرايی دارد،کنند با طبيعت بشر سازگار نيست اند و می کرده

 و پذيری پذيری و ستم  اجحاف آمادگیِ حکومتْیزده از دستگاههای سرکوبِ مردمِ هراس
  .  داشته باشندحکام راپيروی از اين ا

شدۀ اربابان، ازمجله اعادۀ موقوفاِت  تالش برای اعادۀ زمينها و ممتلکات مصادره
از  کە روان آغاز شد؛ اما کسانی در زمان انوشە) ممتلکاِت فقيهان(شدۀ آذرگاهها  تقسيم
 بودئی تثبيت شده  گونه بەدست آورده بودند، مالکيتشان بەسو زمين اين بەچهل سال پيش سی
امضای منايندگان  بەدر دوران مزدک کە هائی قباله.  شدنی نبودهاشانمصادرۀ زمينکە 

باطل کرد؛ زيرا در نظام ساسانی، مهچون  کە شد شاهنشاه يا خوِد شاهنشاه رسيده بود را منی
دادند؛ و برای فقيهان  امهيت بسياری در حِد تقدس می) »داد«به (قانون  بەدوران هخامنشی

روان  خسرو انوشە.  احکام نوينِ شرعی باطل کنند قانونی را با وضعِاسناِد کە شتامکان ندا
گيری برای  های تلخِ دخالت فقيهان در تصميم داد؛ زيرا جتربه آهنا منی بەنيز اجازۀ چنين کاری
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 خواست امور کشور در دوران هرمز و دوران پيش از شاپور دوم در پيشِ رويش بود، و دلش منی
  . گيری در امور کشور باشند  تصميمدارِ ميدانفقيهان کە 

 وسيع در امالک و ًتا نقل و انتقال نسبيکی از نتايج هنضت مزدْککە ديديم،  چنان
جود و  بە متوسط را در ايرانداراِن ان بود، و اين امر طبقۀ نوينی از زمينساالر زمينثروهتای 
 . برگردانندپيشينضع و  بەاينها را کە روان ديگر امکان نداشت در زمان انوشە. آورده بود

ها بودند اکنون يک اليۀ وسيع از دهيگان تشکيل شده  حاکمان کوَرهپيشين کە جای دهيگاِن بە
ده بود کە زمينی ش برکت هنضت مزدک دارای پاره هرکە بەاکنون. روستانشينان بودند کە بود

یِ دارای حقوق کامل روستاي«کە معنايش  شد  ناميده میدِهيگکرد  خودش رويش کار می
صالحش  بەتوانست يا روان منی ساز ايران در زمان انوشە دستگاه سياست. بود» شهروندی

هبدين  کە البته شخصيتهائی.  دست بزند و بسيار گستردهضع اين طبقۀ نوظهورو   کە بەنبود
 و شدار نزديکانشان واگذ بە قرار گرفتند و امالکشان نيز مصادره شدهگرد پیمانده بودند حتت 

طبق .  مبانداههای گوناگون سرکوب شد تا دين سنتی با مهۀ ارزشهايش پابرجار  بەشان عقيده
شد و  اش حمروم می رفت از ميراث خانواده بيرون می  از دين َمزداَيسَنەەاحکام فقه سنتی، هرک

يی جابەجادرنتيجۀ . يافت انتقال میارثانش و  بە خودشداراييها و امالکش در حياِت
نزديکانشان  بەتوبه نبودند و واگذاریِ آهنا بەحاضر کە شدۀ هبدينانی تلکاِت مصادرهمم

در زمان قباد و مزدک داشتند را مالک کە چە   آنزمينهائی بيش از کە نومالکانی پديد آمدند
 )که عرهبا بعدها دهقان و دهاقين گفتند(شناسيم  می يگاندهچە را ما با نام طبقۀ  آن. دندش

   .از طبقات سنتیِ چهارگانه جمزا بود کە ئی  نوظهور بود؛ طبقهمهين طبقۀ
روان توسط دستگاه   انوشە خسرو سلطنِتساهلای آغازينِدر  کە  آزارهای بسياریرغمِ به

کە  ۔چنانروان   رفت، انوشەمزدکی گرايان و آزادانديشاِن عدالتفقاهتی و اقتدارگرايان بر 
نشدنی، خودش  ز ميان برداشنت اقتدارگراياِن اصالحودی تصميم گرفت که، با از  ۔ بەديديم
رويهای  سلسله اقداماتی اصالحی و عمرانی بزند و زياده بەگير کشور باشد و دست تصميم

 ايران ايجاد کرده بود هنضت مزدک در نظام اجتماعیِ کە انقالبی. گذشته را جربان کند
نفع  بەتری آهنا را الحاِت معتدلبا اص کە توانست پذير نبود؛ دربار ايران فقط می برگشت

اقعيِت موجوْد و   بەبا توجه کە  تعديل کند؛ يعنی شاهنشاه جمبور بودگر حکومتطبقات 
نفع طبقۀ نوظهور  بەروان خسرو انوشە کە پيش بربد، و اين کاری بود بە خويش رااصالحاِت
تگان را بايد ديد، و مهر خب در مهۀ اقداماِت اصالحیِ او دسِت بزرگ  البته. اجنام داددهيگان

  . روان ننوشت  مهه را بەحسابِ خود انوشە
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او کشور هپناور . روان دربارۀ تقسيمات کشوری بود خنستين اقدام اصالحی انوشە
 بزرگ تقسيم کرد و بر هرکدام از اين شهرياريها يک شهريارِ چهار شهرياریِ بەساسانی را

چند  بە از اين شهرياريهای چهارگانههرکدام.  گذاشتمرزبانمنصوب شاهنشاه با منصبِ 
 کە بەتعبيرِ  قرار داشتپان پادگوسسرِ هر خبشی افسری با منصب   کە برخبش تقسيم شد

   .است» استاندار«مان  کنونی
 از بصره تا حران و نصيبين، رودان  و شامل ميان١ بود،روز نيمخنستين شهرياری نامش 

 خودخمتارِ اميرنشينِ نيمه. بايجان و ارمنستان بود آذر٢خوزستان، مهدان تا اسپهان، کردستان،
. روز بود شد نيز تابع شهرياری نيم امتدادش شامل منطقۀ شرقی در عربستان می کە حيره

 و دربار زيرِ نظر اپان داشت نيز مستقيًم پادگوسدارش منصب  ن و ارمنستان کە فرمانآذربايجا
   .روز بود  نيم شهرياریِتابعِ

بود با مرکزيت ری؛ و شامل هيرکانيە تا حدود ) يعنی مشال (اَپاختر دومين شهريارْی
مرکز . انپ  داشت با منصب پادگوسدار فرمانهرکدام از اسپهان و ری نيز . اسپهان بود

 ده فرمانيعنی  (کنارنگپان داشت با منصب   بود نيز پادگوسشهرستاننامش  کە هيرکانيە
   ).پادگاِن مرزی
سوی دريای  های دو کران و کليۀ کرانه شامل کرمان و مک کە بود پارس  شهريارْیسومين

   .شد، و مرکزش شهر استخر بود پارس ازمجله عمان و امارات و قطر و حبرينِ کنونی می
 با مرکزيت نيوشاپور، شامل هرات و مرو )يعنی مشرق (خراسان بود چهارمين شهريارْی
اکنون خراسان چە کە   آن شهرياری، عالوه براين). مسرقند و خبارا(و ختارستان و بلخ و سغد 

 و مهۀ تاجيکستان و نوار غربی و جنوبیِ  کنونی افغانستاِندو سومِ کشورِشود، شامل  ناميده می
بياباهنای قبايل  از مشال با کە منطقۀ مرو. قرغيزستان و جنوب شرق ترکمنستاِن کنونی بود

سيستان نيز . گفتند  نيز میمرزباناو  بە، و داشتکنارنگدار با منصب  رک مهسايه بود فرمانت
 »مرزبان« با منصب دار فرمان خراسان بود، ولی يک  شهرياریِتابعاز نظرِ تقسيماِت کشوری 

                                                 
خاور در زبان ايرانی معادل جنوبِ عربی است . گوئيم»  ميانهخاورِ«مان  روز را در زبان کنونی نيم. 1

اَپاختر در زبان ايرانی معادل مشال عربی است و . شود ولی اکنون بەغلط معادل شرق دانسته می
معادل صحيحِ شرق و غرب و مشال جنوب در زبان . شود اکنون بەغلط معادل غرب دانسته می

 . است» ختر و خاورَخورآيان و َخورَروان و با« ايرانی 
 آن در عراق و ترکيه و خبشی هم بيشينۀگوئيم منظورمان کل کردستان است کە اکنون  کردستان کە می. 2

در سوريه است؛ و اينها سرزمينهائی است کە از زمان تشکيل سلطنت قزلباشان صفوی بەاشغال 
 .ترکان عثمانی درآمد، و تا امروز از ايران جدا مانده است
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اکنون  کە بود) درنگيانە( بود در رأس آن قرار داشت، و مرکزش شهر زرنگ دربارمنصوب کە 
در وسط افغانستاِن کنونی در خبشی از خراسان شامل ختارستان . در غرب افغانستان است

در  کە روان درنظر داشت آل و از قلمرو شاهنشاهی بيرون بود، ولی انوشە نوازِ هپت دست خشئی
. دامن کشور برگرداَند و شکوه شاهنشاهی را اعاده کند بەخنستين فرصت اين سرزمينها را نيز

نواز  خشئی بە راپيشين جنگیِ  اقساِط غرامِتکاریِ ايران هنوز بده کە اين در حالی بود
های بلندپروازانه در سر دارد  روان برنامه انوشە کە  کار معلوم شدنپرداخته بود؛ و از مهان آغازِ

  . را دنبال کند آن کە و مصمم است
:  نيمه خودخمتار نيز در اطراف مشالی و شرقی فالت ايران تشکيل شدنداميرنشينِسه 

شد؛ ديگر   ناميده میشاه االن اميرش کە ای قفقازيکی سرزمينهای مشالی رود ارس تا کوهه
قرار بود از  کە نشين شد؛ ديگر سرزمينهای پختون  ناميده میخوارزمشاه اميرش کە خوارزم

روان ايجاد کرد پادشاهی  انوشە کە نواز بيرون کشيده شود و در تقسيمات نوينی دست خشئی
. شد ابل و قندهار و پشاور و غزنی میشامل ک کە داد خودخمتار کابلستان را تشکيل می نيمه
ودی برچيده شد و پادشاهی کابلستان ز  بەآليان تر خواهيم ديد استقالل هپت پائينکە  چنان

نشينِ  سرزمينهای آريايی.  ناميده شدشاه کابل و شاهش منصوب شاهنشاه بود کە احياء گرديد
در مشال بلوچستان پاکستان قرار  کە  کويته و خضدارِ کنونیشامل(با مرکزيِت گيگاَنە توران 
 ناميده شاه توران بود و شاهش درباردشاهش منصوب  نيز يک اميرنشين خودخمتار و پا)دارد
   .شد و در شرق با هند و در جنوبِ شرق با ِسند مهسايه بود می

سبب  بە)که بعدها عرهبای مسلمانْ جزيره ناميدند(منطقۀ حران و نصيبين تا فرات ميانه 
خاطر مهسايگی با مرز شرقیِ امپراتوری روم داشت توسط يک  کە بەستراتژيکامهيت ا

اين منطقه اکنون در شرق سوريه و . شد سپهبد منصوب شاهنشاه با منصب پادگوسپان اداره می
  . جنوب ترکيه تقسيم شده است

 در جنوبِ فرات کە مجعيتش قبايل عرب بودند نيز توسط اميرِ عرب از اميرنشينِ حيره
 عربستان شامل احساء و سرزمينهای منطقۀ شرقیِ. شد و خودخمتاری داشت لۀ خلم اداره میقبي

قلمرو امارت حيره ازنظر امسی تا درون جند . ند بودحيرهقطيف و خرب و دّمامِ کنونی نيز تابع 
و جنوب حجاز امتداد داشت و طائف و مکه و مدينه و خيرب نيز ) با مرکزيت رياضِ کنونی(

کە   آن ولی حيره هيچ سلطۀ آشکاری در جند و حجاز نداشت جز؛ حيره بودند جزوااًمس
رفتند از حقوق شهروندان ايرانی  حيره می بەبا کارواهنای بازرگانی کە بازرگانان اين سرزمينها

گاه برای برخورداری از خبششهای مالی امير  به ورانشان گاه برخوردار بودند، و سران و سخن
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   .، کە داستاهناشان در کتاهبای عربی آمده استرسيدند حضور او می بەنعنوان مهما بەحيره
اند شاهقباد  مورخان نوشته کە روان چنان زود اجنام داد بندی کشوری را انوشە تقسيم

را  درنگ آن روان بی دنبال کند و انوشە کە اين برنامه را شروع کرده بود ولی فرصت نيافت
   .دنبال کرد

 گوئيم شهرستانرا ما اکنون استان و چە   آنروان اجنام داد انوشەە  کدر تقسيمات کشوری
ئی   نيز بە منطقهاستان. گفتند  میشهرستانچە را کشور گوئيم   آن.گفتند  میکَوره و پادگوس

چندين پادگوس و  بە)ئی  شهرياریيعنی( شهرستان  هر.شد گفتند کە زيرِ نظرِ دربار اداره می می
.  بوددربارغيرِمستقْم منصوب  کە  قرار داشتدار فرمان هر کوره يک در رأس. ره تقسيم شدکو

شهر سلطنتی استخر در  کە استخر مهمترين کورۀ پارس بود. پنج کوره تقسيم شده بود بەپارس
از ديگر شهرهای . دومين شهرِ مهمِ آن بود) فيروزآباِد کنونی( گَور شهرِشد و  مرکزِ آن واقع می

شهرهای فسا و داراب و  کە  قرار داشتدارابگرد کورۀ استخر کورۀ در جنوب. آن شيراز بود
 در جنوبِ دارابگرد بود و تا دريای خُوَرّهاَردَشَيرکورۀ . جهرم و استهبان ازمجلۀ آن بودند

 شامل خُوَرّهشاپورکورۀ . بود) اکنون الرستان و هرمزگان (ايراهستانرسيد، و شامل  پارس می
 خُوَرّهقبادو کورۀ . بعدها عرهبا جّره ناميدند بود کە دگان و شهریشاپور و کازرون و نوبن بی

شهر و گناوه و ُتمَبگ و جز آهنا بود، و تا دريای پارس  شامل شهرهای سيراف و اَرَّگان و رای
خوّره پارس تابع اَرَدَشيرخوّره و قباد جنوب دريای نشينِ سرزمينهای عرب. امتداد داشت

ا توسط دربار منصوب دارانش مستقيًم  استانوگفتند،  را استان میهای خوزستان  کوره. بودند
اهوازِ  (هرمزاَردَشَيرو ) شرق اروندرود (اَردَشَير هبمنخوزستان شامل استاهنای . شدند می

 کە دار داشت بود، و هرکدام از اين استاهنا يک استان) واقع در شرق دجله (قباد سترُو ) بعدی
ی کوچک قرار داشت و تابع راکنون بصره است نيز يک شهر بند  کەجائی.  بوددربارمنصوب 

اين منطقه را اروندرود از خوزستان جدا کرده بود ولی دنبالۀ  گرچە اَرَدَشير بود، زيرا هبمن
های متعددی از رودخانه در آن   کە شاخه وسيعیماندآبیِطبيعی خوزستان بود و زمينهای 

واقع در ميان ارتباط اين شهر با درون خوزستان از راه پل . کرد  جدا میعراقرا از   آنجاری بود
اروندرود در زمان ساسانی بەهپنای کنونی نبود، و دجله  .قباد بر روی دجله بودقباد و هب رست

ريختند کە مهمترينشان  و فرات در زمينهای جنوبیِ عراق در چند شاخه بەدريای پارس می
بندهای جنوب عراق منهد شد و زمينهای  ە آبپس از محلۀ عرب بەعراق ک. اروندرود بود

بسياری در اين منطقۀ جنوبی بەزير آب رفت مسيرِ دجله و فرات در جنوب عراق اندکی تغيير 
های چندی با اروندرود يکی شدند، و ارندرود کە عرهبا بعدها شط العرب  کرد، و شاخه
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  . ناميدند هپنا يافت و بەوضعيتی نزديک بەوضعيِت کنونی رسيد
 در غرب ابرقباداستان : تقسيم شده بود» استان«پنج  بەپائين بەعراقِ کنونی از موصل

 در غرب تيسپون در شرق و بابل در شرق فرات جنوبی، استان بادهبق دجلۀ جنوبی، استان
 در مشال تيسپون شامل شادشاپورغرب تيسپون، استان   در مشالشادفيروزغرب فرات، استان 

اکنون  کە  در جائی قرار داشتهبقباد شهرِ آباد و پررونقی بود و ستانمرکز ا. تکريت و موصل
  . شهر فَلّوجه است

  مدنیِدر قوانينِ کە کرد هنضت مزدک در کشور ايجاد کرده بود ايجاب می کە حتولی
روان اين  خسرو انوشە.  نوينی متناسب با اوضاع جديد وضع گرددکشور بازنگری شود و قوانينِ

 و  ِاعمال ابداعی وضع کرد، و دستگاههائی برایئی از قوانينِ او جمموعه. ادکار را اجنام د
قوانين او منافع کە   چون.کردند زير نظر شخص خودش عمل می کە جود آوردو  بەاجرای آهنا

های بسيار  را در مد نظر داشت، مزايايش شامل حال اليه) دهقانان( دهيگان  نوپديِدطبقۀ
مردم کشورمان  کە دنبال آورد، تا جائی بەشد و خشنودی مهگان رائی از مردم کشور  گسترده

 روان را سردادند؛ و فراموشی سپردند و نوای ستايش از خسرو انوشە بەاصالحات مزدک را
 ١.)گذار يعنی قانون ( گرفتدادگرر زمان خودش توسط مردم کشور صفت مهين سبب او دبە

او صفت  بەيک صفت دينی بود، مردم کشور نيزە  کروان داده بودند او صفت انوشە بەاگر مغان
  .دنيايی بود  صفِت کەدادگر دادند

 کە داد، و از آجنا  اساس درآمد خزانۀ دربار را تشکيل میدرآمدهای مالياتْی کە از آجنا
داران بزرگ بود،   زمينساالران و  زمينتر از وصول آن از وصول ماليات از دهيگان آسان

تعميمِ عدالت بود، از منافع  بە متايل شاهانهگرِ  کە بيانهائی نامه فرمانروان با صدور  انوشە
جهت  اين امر برای دربار ايران از دو. گيری آهنا کمک کرد قدرت  بەدهيگان محايت منود و

آورد، و از ديگرسو  دنبال می بەسودمند بود؛ از سوئی محايت گستردۀ مردمی را برای شاهنشاه
نو  فرمان او زمينهای مزروعی و باغستاهنای کشور از بە.افزود  دولت میبر درآمدهای مالياتیِ

                                                 
قانون  (است» قانون«است در زبان ايرانی يک معنا بيشتر ندارد و آن » داَتە«که تلفظ کهنش  »داد«. 1

. )واژۀ ايرانی نيست، از زبان سريانی وارد زبان عربی شده و از زباِن عربی وارد زباِن ما شده است
» دادَورز «بەمسئول نظارت بر اجرای قوانين نيز. گذار و سازندۀ قانون است بەمعنای قانون» دادگر«

کند، و حتی وقتی پای منافع  عمال و اجرا میِاشود؛ و او کسی است کە قانون را بەدرستی  گفته می
 و ،شود تلفظ می» رداو«اين واژه اکنون . کند شخصی خودش نيز در ميان باشد از قانون ختطی منی

 .را داردعمالِ آن ِاا و  اجروظيفۀنامۀ قانونی نظارت يا  او کسی است کە بر اجرای قرارداد و توافق
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 دقيق شد، سازماهنای دادگستری و مالياتی نوسازی شد، در سراسر کشور پيمايش و آمارگيریِ
بايست گزارش  می کە شدان حملی دائر گر حکومت هائی برای بررسی تظلماِت خانه عدالت

 از ميزان مالياهتا کاسته شد، و برخی اقدامات مهم و کارشان را برای شاهنشاه بفرستند،
بندها و  و بنای آب) قََنوات(ها   توسعۀ تأسيسات آبياری و ايجاد و ترميم کََهنماننِدمثرخبش 

نو تنظيم کرد و افراد مورد  او ادارات ماليه را از. عمل آمد بەپلها و سدها و ترويج کشاورزی
تعديل  یِ جامعهنفع طبقات پائين بەقانون مالياتی. شدندسر اين ادارات گماشته  اعتماد بر

 گندم و جو و مانندهرکدام از حمصوالت کشاورزی  کە شد؛ طبق قانون جديِد مالياتی، مقرر شد
 برای هر درم تا يک ششم درم هشت از کە انگور و برنج و خرما و زيتون مالياهتای ساالنۀ ثابتی

مزارع و باغهای کوچک و زمينهای . سان بود گرفته شوددر نو) جريب: عربی به(ِگرِيپ زمين 
 کشاورز حمصول کشاورزی را آفت بزند چە  کە چنانمقرر شد. درآمد از ماليات معاف شدند کم

.  جربان کندکشاورزاز پرداخت ماليات معاف باشد، و خسارِت ناشی از آفت را دولت برای 
مقرر ) جِزَيه: عربی به (گِزيَگ ت سرانۀ موسوم بەزارمندان مالياوران و بازرگانان و اف برای پيشه

شد؛ و کودکان و زنان و  ساله گرفته می کار در سنين بيست تا پنجاه بەاز مردان قادر کە شد
عمل آمد، و  بەهای اجتماعی  دقيقی از اين اليهآمارگيریِ.  بودنداازکارافتادگان از آن مستثن

 اين ماليات. گرفت  هرگونه اجحاف را میجلوِکە  گيری وضع شد ترتيبات منظمی برای ماليات
 در سال در نوسان درم ۴ تا ۱۲وران و افزارمندان از   و درآمدهای پيشهپيشه و ختصصنسبت بە

 گوسفند چهارتا هبای معادل درم ۱۲(پرداختنش برای مهگان سبک بود  کە  بودچندانبود، و 
در سه فصل  مقرر شد کە  مالياهتا بر مردماثر کاسته شدِنخاطر  بە). بودقابلِ حتملیبود و مبلغ 

روان   انوشەاين مالياهتا را. شد  میگرفته ه سال۵۰ ه سال۲۰ ، و از مرداِنشودچهارماهه پرداخت 
   (*).نوشته است» خودياری«طربی معنايش را  کە  نام داد،يار ابراس

منت آن  کە فرمودسراسر کشور فرستاده شد، و شاهنشاه  بەهای کامل قانون مالياتی نسخه
در سراسر کشور برای عموم مردم خوانده شود تا مردم با تکاليف و حقوقشان آشنا شوند و 

روان، قضات  فرمان انوشە بە. برودميانان حملی از گر حکومتامکان اجحاف مالياتی توسط 
يات  مأمور نظارت بر اخذ مال۔ مؤبدان و هيربدان بودنداکه عموًم۔و رؤسای دادگاههای حملی 

. گيری جلوگيری کنند از هرگونه اجحاف در ماليات کە شدند و اين قضات وظيفه داشتند
کردار و مورد اعتماد شاهنشاه  متشکل از شخصيتهای درست» سازمان بازرسی شاهنشاهی«

                                                 
 است »مهياریِ برادرانه «شبوده باشد کە معناي» ياری ِابِراس « کەبايست شکل درسِت اين واژه می (*)
 . )۔ برادر۔ ياریە ب:ِا۔بِراس۔ياری(
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   ١.کرد زير نظر شاه عمل می کە برای نظارت برکار اينها تشکيل شد
 ممکن اجنام گونۀهبترين  بەهای کشاورزیاجرای قانون برای اصالح زمينکە   آنبرای
 کە در آن مقرر کرده بود کە سراسر کشور فرستاد بەاش را ئی صادر کرد و نسخه نامه گيرد فرمان
زمينی  کە خرب شودناِکشته مباند؛ و اگر شاهنشاه  کە پيشترها زير کشت بوده نبايد کە هيچ زمينی
 زميْن معطل مانده است کيفر حاکمِ حملی صاحبِ بە حاکمان يا کمک نکردنتوجهیِ در اثر بی

گاوِ ورزی يا ختم و بذر ندارند  کە )کارانی شتِک(کديورانی  کە نيز مقرر کرد. مرگ خواهد بود
های دولتی در اختيارشان بگذارند، تا هر صاحب زمينی  بايد شهرياريهای حملی از حمل هزينه

نامه را فردوسی در شاهنامه  فرماناين  منت. زنی زمينش را ِکشت کند در فصل شخم کە بتواند
 کشاورزان برای کاشنت و بارور کردن زمين جزو تعاليم دين بود بەکمک کە از آجنا. آورده است

، شدرو   با محايت گستردۀ مغان نيز روبهشاه فرماِندر اوستا برآن تأکيد رفته بود اين خبش از کە 
   .و نتيجۀ آن عايد عموم مردم طبقات پائين شد

يک  بەدست آورد و بە امتيازات بسياری انوشەروانْی دهيگان از اصالحاِت نوپديِدطبقۀ
در آيندۀ سياسی کشور سهم مهمی را ايفا کرد، و با  کە  پرنفوذ تبديل شدًتاطبقۀ مرفه و نسب

 ان و ارتشيانْدار کە سپه  آنروان ابداع کرد، ازمجله انوشە کە ئی قيدوبندهای قانونیاحکام و 
 ساالریِ نظامِ زمينگيری کاسته شد و   دولت شدند، از نفوذ مالکان سنتی تا حد چشمرِمزدگي

آمد، زيرا از  مشار می بەنوبۀ خود، عدالت بەمهين امر،. فروپاشی قرار گرفت کهن در آستانۀ
ئی داشت  طبقات سنتی دامنۀ گسترده بەنسبت کە دهيگاننفع  بەامتيازات طبقات سنتی

   .شد کاسته می
پيش  بەغم خواست خمالفان اصالحاتشر   بەاصالحاتش را کە روان درنظر داشت ەانوش

با تصميمِ از جانب نيرومندان بروز کند را  کە هرگونه خمالفتی کە لذا تصميم جدی داشت. بربد
 خفه کردن صدای گرِ بياناند  طربی و فردوسی آورده کە يک داستان.  ازميان برداردجدی

دربار  بەبزرگان و سراِن کشور کە گويد اين داستان می. ات استاقتدارگراياِن ضد اصالح
 ۔در باال ديديم کە ئی گونه به۔دعوت شده بودند و شاهنشاه دربارۀ اصالح قانون مالياهتا 

  چنان مالياِت۔که جاويد زياد۔شاهنشاه «: يکی در ميان آهنا برخاسته گفت. نظرخواهی کرد
م و زمينِ مانده و تاکستاِن ُمرده و ِکشت خّر استفاده نِ بیشامل زمي کە  استی مقرر کردهسان يک
سخن اين مرد از . »شود آب ماندِن رودخانه يا منهدم شدن کََهن نيز می مانده در اثر کم آب کم

 پيشينگيری  خواستند مهان وضعيت ماليات ان میگر  کە حکومتداد سو نشان از آن می يک
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۹۷۱ ساسانی شاهنشاهی

اين  کە داد  ديگر نشان میسوی سابق باز باشد، و از ماننِد بەادامه داشته باشد تا آهنا دستشان
اجرای  بەکرده بيش از هر چيزی شاهنشاه وقتی اين برنامه را تدوين می کە مرد متوجه نبوده

. گيری بود  دستگاه مالياتسراِناين مرد از . عدالت در گرفنت مالياهتا نظر داشته است
. »ام از دبيران«: گفت» ؟ای طبقهتو از کدام ! ومخرِد ش ای مرد بی«: شاهنشاه از او پرسيد

متوجه  کە سران حاضر در جلسه . داد تا دبيران با دوات بر سرش کوبند تا مبيردفرمودشاهنشاه 
شاهنشاه چە   آنخشم شاهنشاه شدند از نظر نادرست اين مرد ابراز انزجار منودند و گفتند

   ١.ترتيب داده است درست و مورد رضايت ما است
 اند أی او دانستهر   بەروان را نشانۀ استبداد شناسان غربی اين تصرف انوشە ايرانگرچە 

نامه ترمجه شده بوده نشانۀ  از تاج کە ، ولی اين گزارش)و البته او واقًعا مستبد نيز بوده است(
 کە  بوده، و با اين شيوه بودههای اصالحيش برنامهن روان بر خمالفا ی خسرو انوشەگير سخت

های مردم قرار  مورد خشنودی عموم اقشار و اليه کە انسته عدالتی را در کشور برقرار کندتو
استبدادِ  روان را بايد مهچون سلطنت داريوش بزرْگ نظر سلطنت خسرو انوشە از اين. گرفت

منظور  بەگسترش عدالت  حداکثر نظم و امنيت وهدفش برقراریِ کە  ناميد؛ استبدادیصاحل
   . بوده استعموم کشور و رفاه شکوفايیِ رشد و

در تنظيم  کە ئی داده شد تغييرات و اصالحات عمدهنيز خانواده  بەدر قوانين مربوط
 کە های اشراف دسته از جوانان وابسته خانواده آن کە ازمجله مقرر شد. خانواده بسيار مؤثر بود

  کنند و در ارتشهزينۀ دولت ازدواج بەازدواج با دختران اشراف نيستند بەعللی قادربە
 اشرافی ًتا نسب خانداهنای بزرگ و مهپايۀ اين جواناِناوطبق فرمان . خدمت گمارده شوندبە

 خانداهنای درآمِد  کمجواناِن« اين ٢.ازدواج اينها درآورند بەدخترانشان را کە ُمکَلّف شدند
ئين درآمده ازدواج کسانی از طبقات پا بەدر زمان مزدک کە فرزندان زنانی بودند» اشرافی
رفتند زيرا مادرانشان از اشراف  مشار می بەاينها از نظر قانون مدنی ساسانی اشراف. بودند

از امتيازات مستقيم  کە توانستند پدرانشان از طبقۀ اشراف نبودند منیکە   چونبودند؛ ولی
مند   هبره۔وری مناصب دبيری و اسپ بەمهچون حتصيل در مدارس عالی و رسيدن۔اشرافی 

اينها با فرمان قانونی شاهنشاه در زمرۀ اشراف قرار گرفتند و از محايت مالی دربار . ندشو
 پيدايش يک اليۀ نوين اشرافی اجناميد بەروان اين جنبه از اصالحات انوشە. برخوردار شدند

خاطر برخورداری از مزايای ناشی از اصالحات اجتماعی شاه، برای دربار ايران کە بە
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۹۷۲ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 روان وارد ارتش کرد؛ و اينها بسياری از اين جوانان را انوشە. ئی شدند شايستهوفاداران بسيار 
از اين پس نقش  کە مهين ارتشيان بودند. پيوستند) نظام سواره(» وران اسپ« بە فرمان اوبە

   .ئی در ارتش شاهنشاهی ايفاء کردند عمده
  سنتی بود، برایاِنارد سپه کاسنت از نفوذ زورمندان و روان درصدِد  خسرو انوشەکە چون

ئی زير رياست شخص خودش  خانۀ ويژه هبانه برای تضعيف آهنا داشته باشد عدالتکە  آن
ان و بزرگان گر حکومتاز دست  کە هرکە نامه فرستاد فرمانسراسر کشور  بەتأسيس کرد، و
 در  عادیمردمِکە   چونو.  برساندشاهنشاه عرضِ بەشکايت خويش را کە تواند ستمی ببيند می

 جز در مراسم روزهای مهرگان و نوروز به(شاه را نداشتند  بەیياب دست تواِنمهۀ روزهای سال 
 باِن بەيک سر آن کە  درازی زجنير فلزیِفرمود تا، شاه )سخن گفتيم از آن در جای خودکە 

تظلمی داشت کسی کە رسيد نصب کردند، و   و سر ديگرش تا دوردستهای کاخ می کاخايواِن
جنبش درآمدن و نواخته شدن  بە و با،جنباند را می رساند و آن اين زجنير می بەخودش را
داد او  بەشد و اين زجنير آويزان بود شاه متوجه حضور يک دادخواه می کە بەزنگهائی

روانی برجا مانده و بعدها توسط ايرانياِن  دربارۀ عدل انوشە کە داستاهنای بسياری. رسيد می
در اثر ۔افتدارگرايان  کە  عربی شده است حکايات کيفرهائی استدوزبانه وارد تأليفات

فرمان  بە با آن مواجه شدند و درنتيجه بسياری از امالک و اموالشان را۔افراد رعيت بەاجحاف
اين روايتهای تاريخی از اعدامهای مشاری از .  از دست دادنددهيگاننفع طبقۀ  بەشاه

   .آن گرفتار آمدند بەشان  زورگويیگناِه کە بەگفته استشخصيتهای کشور سخن 
يک شاهنشاه  بەروان را  انوشە، ساهلاخبش، با گذشِت جمموعۀ اين اصالحاِت رضايت

   . شايستۀ اين القاب هم بود۔حق به۔؛ و البته او تبديل کردپرور  گستر و رعيت دادگر و عدالت
 بسيار شايسته شاه روان از او يک گرانه و پيروزيهای مداوم خسروانوشە اقدامات اصالح
او  بەمراتب بيش از شاهنشاهان بزرگ تاريخ گذشتۀ ايران بەتقدسی کە در نظر ايرانيان ساخت

بيشتر  کە  افتادی مردم کشور دهها افسانه برسر زباهنااوگستری  دربارۀ دادگری و عدالت. داد
گسترش بازرگانی . اوج شکوه رسيد بە در زمان اوزمين ايران. ه استآهنا مايه در حقيقت داشت

امر  بەها، توجه  تودهتظلماِت بە صنعت، توسعۀ کشاورزی، رسيدگیجانبۀ  مههاملللی، رشِد بين
مهۀ … و عادالنه بودن مالياهتای ارضی و سرانه،) طبقۀ نوظهور مالکاِن روستايی(دهيگان 

  ومردمش از وضع موجود رضايت خاطر داشتند، کە صورت کشوری درآورد بەاينها ايران را
يهای خدادادی برخوردار است و مردمش در رفاه و خبت خوشايران از مهۀ  کە رسيد نظر میبە

   .کنند آسايش زندگی می



۹۷۳ ساسانی شاهنشاهی

سپاهبد را خسرو ميان  منصب ايران. در نظام ارتش نيز اصالحات نوينی اجنام گرفت
 ده رمانف ادر چهار شهرياری مستقر بودند؛ و خودش شخًص کە چهار سپهبد بلندپايه تقسيم کرد

ز مهچون  نيشاه کە دهد اند نشان می طربی و فردوسی آورده کە داستانی. تاران شد  ارتشکلِ
کرد تا حقوق مقررشده را  در مانورها شرکت می) َوران اسپ( ارتش نظامِ ديگر افسراِن سواره

 افسری کە گويد اين داستان می. داد مترين نظامی پابندی نشان می بەدريافت بدارد؛ و سخت
تاران  بار از ارتش بابک هر چهار ماه يک. تاران شد  رئيس ديوان ارتشبابک پيرواننام بە

کرد، و مترين تيراندازی و سواری و جز  تاران را بررسی می ابزارهای ارتش ديد، جنگ سان می
و او مهارهتا را مورد بررسی قرار ) شد مانور نظامی برگزار می(دادند  آن در حضور او اجنام می

 تاران سان ببيند؛ و چون ارتشيان بينی ايستاد تا از ارتش بار او بر سکوی ويژۀ سان يک. داد یم
روز . وز ديگر افکندر  بەخسرو حضور ندارد؛ لذا سان را کە صف شدند بابک متوجه شدبە

 کە  روز سوم فرمود تا بانگ بزنندبامداِد. وز سوم افکندر  بەدوم نيز خسرو حضور نداشت و
 رزم پوشيد رخِتخسرو تا بانگ را شنيد . تاج و ختت دارد کە د حاضر باشند حتی کسیمهه باي

 افزارِ جنگ. سر هناد و اسپش را سوار شد و رفت و در جايگاه خويش ايستاد و کاله شاهی بر
ها  سوی گونه دو کە صفحۀ ُمقَعَّری بود کە پوش فلزی جفت گونه نظام عبارت بود از يک سواره
 و روی  رختميليميتری بود کە زيرِ بافتۀ چند توریِ فلزی با تارهای درهم کە ، زرهپوشاند را می

بنِد  خوِد فلزی، ساق پوشاند، کاله کردند و سينه و شکم و کمر را می  بر تن میويژهزيرپوشِ 
 کە حمافظ ساق پاها، مششير، نيزه، سپر، گرزِ آهنين مهراه با کمربند ويژه، تربزينچرمينِ 
 شکلِ بزرِگ آويخته مرغی يک گلولۀ فلزی ختمِ کە  دارای سرِ فلزی بود، گاؤَسنگدستیِ چوب

  اسپ دمشن بود، دوتا کماِن سرِآويختند و برای کوبيدِن ترک زين اسپ می بەجنير بود وز بە
بر حلقۀ زين اسپ  کە آويختند، کمند بر دوش می کە تا تير کرده و جعبۀ تيردان با سی زه  بە

جفت  کمند افکندن فراری بود، و يک بەير کشيدن سوار از اسپ ياز   بەو برایشد  آويزان می
 شد و خود آويزان می بافته ساخته شده بود و بر حلقۀ پشِت کاله از تارهای زِه درهم کە گيسو شبه
خسرو با سالح کامل از برابر بابک رژه رفت ). اين آخری نشان ويژه بود(افتاد  وی کمر میر بە

خود کاله شاهی بر سر  جای کاله بە بود، زيراآويخته نهگيسو بر پشِت خويش   شبهولی آن جفِت
  سوار بر اسپش جوالن داد، بابک نامش را اعالن نکرد ديگر افسرانْماننِداو وقتی . داشت

من در  کە کند قانون حکم می کە تو در جايگاهی قرار داری! شاهنشاها« کە او بانگ زدکە بە بل
 خسرو متوجه موضوع شد و .»ئی نشان ندهم کاری پوشی و مالحظه  چشماين جايگاه هيچ

گيسو را از پشتش آويخت و بارِ ديگر در ميدان  خودش را بر سر هناد و جفت شبه درنگ کاله بی



۹۷۴ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

برای «:  بلند گفتبانِگ بەبابک نام خسرو را اعالن کرد و منادی او کە بودگاه   آن.جوالن داد
  . برود کە خسرو اجازه داد بەو. »درمهزار و يک تاران چهار   ارتشساالرِ

بلندپايه  افسران بود، درم از هزار تا چهار هزار شانحسبِ مراتب بەمستمری افسران
ترين   بيش از بلندپايهدرم گرفتند، و خسرو يک  میدرم چهار هزار )دهان فرمان/ سپهبدان(

  . ئی رمزی بود البته اضافه کە گرفت  میافسران
چون سان و رژه و منايش سالح و قدرت متام شد و بابک  اين گزارش آمده کە در دنبالۀ

! شاهنشاها«: خسرو گفت بەحضور خسرو رسيد بەبرای تقديم گزارش کار در کاخ شاهنشاهی
هبترين  بەای را من سپرده کە بەمسئوليتی کە امروز با تو کردم برای آن بود کە ئی گيری آن سخت

نظم امور  بەارادۀ شاهنشاه است کە گونه اری اجنام داده باشم، و آنک  مالحظهبی ممکن و گونۀ
خاطر صالح کشور و نظم امر رعيت است من ناروا  کە بەکاریهر «: خسرو گفت. »بپردازم

بيمار  بەپزشک کە دامن ئی را در حکم دوای تلخ می یگير سختگونه  اينکە   بلپندارم؛ منی
  :نيز خبوانيم اين گزارش را از شاهنامه ١.»دهد می

 نــــــد بــــــا ختــــــت و افــــــسر ُبــــــد کە ز شــــــاهان
 روان َشــــــــــــی تــــــــــــر ز نــــــــــــو نُبــــــــــــد دادگــــــــــــر

 زانگــــــــــی فــــــــــر بەتــــــــــر نــــــــــه زو پــــــــــر هنــــــــــر
ــؤ ــود بابــــــــــک ب  ورا مــــــــ ــامەبــــــــــدی بــــــــ  نــــــــ

  َعــــــــــــــرضِ ســــــــــــــپاهبــــــــــــــدو داد ديــــــــــــــواِن
ــا ــد   بيــــــــ ــراخ و بلنــــــــ ــائی فــــــــ  راســــــــــت جــــــــ

ــر  ــسترد فــــــــ ــا   بگــــــــ ــر او شــــــــ  ار و ه شــــــــــی بــــــــ
ــواِن ــر ز ديـــــــ ــروش   بابـــــــــک بـــــــ ــد خـــــــ  آمـــــــ
ــه ای  ــامکـــــــــ ــ ان جنـــــــــــگدار نـــــــــ  ایآزمـــــــــ

 درگـــــــاه شـــــــاه بەاميـــــــد يـــــــک يـــــــک  خـــــــر
ــار  ــا گـــــــــــــــــــــــرزۀ گاوســـــــــــــــــــــ  زره دار بـــــــــــــــــــــ

 ايــــــــــــوان بابــــــــــــک ســــــــــــپاه بەمــــــــــــد بيــــــــــــا
 يــــــد بــــــک ســــــپه را مهــــــه بنگــــــر    چــــــو بــــــا 

ــه گــــــنج و  ــر ُبــــــد  تــــــوان لــــــشگر بەبــــ نــــــد گــــ
روانــــــــــش جــــــــــوان کــــــــــه بــــــــــادا مهيــــــــــشه

ــه ختــــــــــت و  ــر بەداد و بەبــــــــ دانگــــــــــی مــــــــ
شـــــــــــــــــادکام وار و دانـــــــــــــــــادل و شیُهـــــــــــــــــ
درگــــــــــاه شــــــــــاه مــــــــــود تــــــــــا پــــــــــيشِ  بفــــــــــر

ــوِهتــــــــر از تيــــــــغِ ســــــــرش بــــــــر نــــــــد پــــــــر  کــــــ
ــر کـــــــس  ــستند هـــــ ــود او کە نشـــــ ــار بەبـــــ کـــــ

ــا ــد يــــــــک  هنــــــ ــر  دنــــــ ــر بــــــ ــوش ســــــ آواز گــــــ
پـــــــــای اســـــــــپ انـــــــــدر آريـــــــــد بەسراســـــــــر

کــــــــــاله هنــــــــــاده ز آهــــــــــن  بــــــــــه ســــــــــر بــــــــــر  
شــــــــهريار اهــــــــد از کــــــــسی کــــــــو درم خــــــــو 

ســـــــــــياه هـــــــــــوا شـــــــــــد ز گـــــــــــرد ســـــــــــواران 
ــاجِ  ــر تــــــ ــسرودرفــــــــش و ســــــ ــد  خــــــ ــد نــــــ يــــــ
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هائی از کتاب آئين در آموزش  بەآهنا اشاره شد، بەجلد اول عيون االخبار رجوع کنيد کە ترمجۀ گزيده
  .فاده از آهنا و کاربرِد آهنا را آورده استاستفاده از اين ابزارها و چەگونگی است



۹۷۵ ساسانی شاهنشاهی

 اســــــــــپ انــــــــــدر آورد پــــــــــای  بەز ايــــــــــوان
 شـــــت گَـــــردان ســـــپهر  بـــــر ايـــــن نيـــــز بگـــــذ 

ــر ــر  خـــــــ ــاهِ  وشـــــــــی بـــــــ ــاهآمـــــــــد ز درگـــــــ   شـــــــ
 مهــــــــــه بــــــــــا ســــــــــليح و کمــــــــــان و کمنــــــــــد    

 فتنــــــــــد بــــــــــا نيــــــــــزه و خــــــــــود و گــــــــــرب بــــــــــر
 ِگـــــــــــرد ســـــــــــپاه بەنگـــــــــــه کـــــــــــرد بابـــــــــــک

ــر«چنـــــين گفـــــت ک  ــر و داد  امـــ ــا مهـــ  وز بـــ
ــر   ــر بـــــ ــه ديگـــــ ــه روز ســـــ  آمـــــــد خـــــــروش  بـــــ

 از لـــــــــــشگری يـــــــــــک ســـــــــــوار کە مبـــــــــــادا
 يــــــــــد بــــــــــر ايــــــــــن بارگــــــــــه بگــــــــــذرد  بيــــــــــا

ــر آن کـــــس   تـــــاج ارمجنـــــد  بەباشـــــد کە هـــ
ــر عــــــــــرضْ  کە بدانــــــــــد   آزرم نيــــــــــستبــــــــ

ــو بگـــــــشاد گـــــــوش     شهنـــــــشاه خـــــــسرو چـــــ
 اســــــت يــــــد خلتــــــی و مغفــــــر خبــــــو    خبنــــــد

ــا   ــوان بـــــ ــه ديـــــ ــر  بـــــ ــد  بـــــــک خـــــ ــاهاميـــــ  شـــــ
ــر ــ و فــــــــــ  زِرِهشت از تــــــــــــرگ رومــــــــــــی  ِهــــــــــ

 چنــــــــــگ بەپيکــــــــــر يکــــــــــی گــــــــــرزۀ گــــــــــاو
ــازو کمـــــــان و  ــر کمنـــــــد ز  بەبـــــــه بـــــ  يـــــــن بـــــ

ــر ــشاْرد ران   بــــــ  انگيخــــــــت اســــــــپ و بيفــــــ
 عنــــــان را چــــــپ و راســــــت خلتــــــی َبــــــسود

ــا   ــرد بــــــ ــه کــــــ ــسند آمــــــــدش   نگــــــ  بــــــــک پــــــ
 شــــــه ُبــــــدی   هــــــا انــــــو  شــــــا«: بــــــدو گفــــــت 

ــا ــشور  بيـــــــــــــــ ــتی روی کـــــــــــــــ  داد بەراســـــــــــــــ
 دليــــری ُبــــد از بنــــده ايــــن گفــــت و گــــوی     

ــا ــاز پيچــــــی عنــــ  اســــــتر  بەن را يکــــــی بــــ
ــر   ــسرو بـــ ــاره خـــ ــر بـــ  انگيخـــــت اســـــپ  دگـــ

 نــــــد نگــــــه کــــــرد بابــــــک از او خيــــــره مــــــا    
ــزار    ــوی دو هــــــــــ ــزار و گَــــــــــ ــواری هــــــــــ  ســــــــــ

ز جــــــــــای دشــــــــــان بازگــــــــــشنت مــــــــــو بفــــــــــر
چهــــــر بنــــــده بنمـــــود  رشــــــيد تـــــا  وچـــــو خـــــ  

ســـــــــــــپاه  ايـــــــــــــرانرزداراِنکـــــــــــــه ای گُـــــــــــــ
ارمجنــــــــد بــــــــه ديــــــــوان بابــــــــک شــــــــويد   

ابـــــــــر بەآمـــــــــد مهـــــــــی گَـــــــــرِد لـــــــــشگر بـــــــــر 
ــّر و  اورنـــــــــد شـــــــــاه چـــــــــو پيـــــــــدا نُبـــــــــد فـــــــ

»و شــــــــاد  ديــــــــد پيــــــــروز  مهــــــــه بــــــــاز گــــــــر  
و هـــــــــوش  بـــــــــا فـــــــــرّ اِندار نـــــــــامکـــــــــه ای 

ــارزار شـــــــن نـــــــه بـــــــا تـــــــرگ و بـــــــا جـــــــو   کـــــ
بنگـــــــــــــرد  اوگـــــــــــــاه و ديـــــــــــــواِن عـــــــــــــرض

ــّر و  ــه فـــــــ ــزبـــــــ ــی و ختـــــــــتِ   بـــــــ ــد رگـــــــ بلنـــــــ
ــا   ــا حمــــ ــرم   ســــــخن بــــ ــا شــــ ــا و بــــ نيــــــست بــــ

ــر   ــوان بابـــــــــک بـــــــ ــد ز ديـــــــ ــروش آمـــــــ خـــــــ
ــر  درفـــــش بـــــز راســـــت اشـــــت افـــــر رگـــــی بـــ

کــــــــــــاله ســــــــــــر بــــــــــــر  بەهنــــــــــــاده ز آهــــــــــــن 
گــــــــــــــــره ر فــــــــــــــــراوانزده بــــــــــــــــر زره َبــــــــــــــــ

خـــــــــــدنگ گـــــــــــاْه تيـــــــــــرِ  زده بـــــــــــر کمـــــــــــر 
بنـــــــــد  کمـــــــــر کـــــــــردهريـــــــــنِز  بەميـــــــــان را

ــرزِ   ــرآورد گُــــــــــ ــردن بــــــــــ ــه گــــــــــ ــران بــــــــــ گــــــــــ
ــليحِ ســــــــــواری  ــا بەَســــــــ ــ بــــــــــک بــــــــ ودمنــــــــ

منــــــــــــــد آمــــــــــــــدش   فــــــــــــــّره  شهنــــــــــــــشاه را
شـــــــــه ُبـــــــــدی تـــــــــو هنـــــــــْگ فـــــــــر بەروان را

داريـــــــم يـــــــاد نـــــــه داد از تـــــــو از ايـــــــن گـــــــو
ــر نپيچـــــــــــی تـــــــــــو از   داد روی ســـــــــــزد گـــــــــ

»اســـــتا ســـــز  تـــــومنـــــدیِ چنـــــان کـــــز هنـــــر
آذرگشــــــسب  چــــــپ و راســــــت بــــــر ســــــانِ   

ــراوان   ــرين را فــــــ ــان آفــــــ ــو جهــــــ ــد خبــــــ انــــــ
چهــــــــــار نبــــــــــودی کــــــــــسی را گــــــــــذر بــــــــــر 
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 درّمــــــــــــــی فــــــــــــــزون کــــــــــــــرد روزیِ شــــــــــــــاه
 يـــــان بيـــــار  جـــــو  ســـــرِ جنـــــگ اســـــپِ«کـــــه 

ــو بـــــر   خاســـــت بابـــــک ز ديـــــوان شـــــاه    چـــ
  بـــــــزرگيـــــــارِ ای شـــــــهر«بـــــــدو گفـــــــت ک

ــه در دمل راســــــــــــــــتی بــــــــــــــــود و داد   مهــــــــــــــ
 شـــــــم درســـــــت م چـــــــو بـــــــادرشـــــــتی منـــــــاي

 وار مــــــرد ای ُهــــــشی«: بــــــدو گفــــــت شــــــاه 
ــنِ ــا  تـــــ ــون حمـــــ ــويش را چـــــ ــا کنـــــــی   خـــــ  بـــــ

ــزد مــــــن بــــــيش گــــــشت     ــو نــــ ــدين ارزِ تــــ  بــــ
 کـــــــه مـــــــا در صـــــــف کـــــــارِ ننـــــــگ و نـــــــربد  

  

رگـــــــاه بـــــــا بـــــــه ديـــــــوان خـــــــروش آمـــــــد از 
ــوارِ ــا ســـــــــــ ــان نـــــــــــ ــهريار رَو م  جهـــــــــــ »شـــــــــــ

گــــــــــــاه پـــــــــــيش  ور  نـــــــــــام مـــــــــــد بــــــــــــرِ  بيـــــــــــا 
ســـــــترگ گـــــــر امـــــــروز مـــــــن بنـــــــده گـــــــشتم 

ــن   ــرد ز مــــــــ ــتی نگيــــــــ ــاد  درشــــــــ ــاه يــــــــ شــــــــ
ــ شــــــه کــــــسی کــــــو درشــــــتی  انــــــو »ستجنُــــ

مگــــــــــرد   درســــــــــتیگــــــــــز ز راهِ  تــــــــــو هــــــــــر 
بــــــــــــــــــشکنی  راســــــــــــــــــتی را مهــــــــــــــــــی دلِ

گــــــــشت يــــــــشۀ خــــــــويش دمل ســــــــوی انــــــــد
»گـــــــــــــــرد  ه بـــــــــــــــرآريم از آوردْ چەگونـــــــــــــــ

  

گرفته شده است ) کتاب قانون ارتش ساسانی(نامه  از منت آئينکە  اين داستاِن حقيقی
بر  کە  انضباط شديدی استگرِ بياندهد و  طور عام می بەخرب از اطاعت شاهنشاه از قانون

وقتی در موضع  کە ديده شاهنشاه خود را جمبور می کە فرما بوده تا جائی ارتش شاهنشاهی حکم
 هر مهچون مهۀ سپاهيان بداند، و مهاننِد سپاهی يک سپاهی است خود را از هر حيث يک

پيش از اين، دربارۀ اطاعت شاهنشاه از . انۀ ارتش را مراعات کندگير سختئی نظم  سپاهی
دادگاه عالی کشور  کە  راسياوششاهقباد حکم اعدام هبترين دوستش  کە قانون، شاهد بوديم

 تقاضای سياوشاز دادگاه برای ە  کخودش اجازه نداد بەصادر کرده بود تنفيذ کرد، و حتی
   .کندختفيف جمازات 

تغيير دين کە   بلفرما شد  دينی در سراسر کشور حکمروان نه تنها آزادیِ در دوران انوشە
در گَوندشاپور برايش کاخی  کە تبارِ مسيحی داشت خوِد خسرو يک زِن خوزی. بودنيز آزاد 
سن نوجوانی رسيد  بەچون اين پسر. زاد اَنوشاين زن دارای پسری شد بەنام . دساخته بو

دلش  گرچە روان انوشە.  مسيحی کرداکليسا برده غسل تعميد داد و او را رًمس بەمادرش او را
 کە پسر شاهنشاه بر دين غير ايرانی باشد، ولی قانون آزادی اختيارِ دين کە خواست منی

اين . خودش جلوگيری کند پسر شدِن از مسيحی کە شد  کرده بود مانع از آن میمقررخودش 
در قانون کشور روم  کە  ايران برای روزگار خودش بسيار مترقی بود؛ و اين در حالی بودقانوِن

 کە کردند؛ و حتی مسيحيانی اعدام می» ارتداد«جرم  بەگشت او را هرکس از مسيحيت برمی
ان يعقوبيها و سختی زيرِ فشار بودند و بسياری از رهرب بەمذهبی جز مذهب رمسی داشتند نيز

 دولتیشدند تا دست از مذهب خودشان کشيده مذهب رمسی  نسطوريها زندانی و شکنجه می
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   .شدند ايران پناهنده می بەرا بگيرند، و بسياری نيز از کشور روم گريخته
عوارض و مالياهتای گمرکات نيز  بەقوانين مربوطروانی، در  طبق اصالحاِت انوشە

 هند و چين از راه ماننداز کشورهای دوست و مهسايه  کە ز کاالهائی شد، اکاريهائی اجنام دست
 کە شد، و از کاالهائی  گرفته می گمرکیشد پنج تا ده در صد مالياِت زمين يا دريا آورده می

کردند بيست  بازرگانان کشورهای غير دوست مهچون ترکستان و امپراتوری روم وارد کشور می
 معاف ازطور کلی آزاد و  بە در درون کشور نقل و انتقال کاالاما. شد درصد ماليات گرفته می

   .مهين قانون را بعدها خليفه عمر ابن خطاب وارد فقه اسالمی کرد. هرگونه ماليات بود
 روان برجا مانده است از او يک شاهنشاِه دربارۀ خسرو انوشە کە جمموعۀ روايتهائی

 خواه و باتدبير و شجاع گرا و مردم و عدالتپرور و هنردوست  سيرت و آزادانديش و دانش نيک
حقيقت نزديک الً بەاند کام او نسبت داده کە بەبسياری از خصوصياتی. تصوير کشيده استبە

تنها نقطۀ منفی دربارۀ او جنايت درحقِ مزدک . در روايتها آمده است کە بوده و او مهانی بوده
 کە بوددر زمان پادشاهيش ن مزدک ی با پيرواگير سخت، و عهديش يارانش در زمان ولیو 

ان تاريخ ايران حتت الشعاع قرار داده و نوعی جنايت گر پژوهشاقدامات انسانی او را نزد 
توسط او و در زمان او با چە   آن.پردۀ ترسيم کشيده است بەضِدبشری را در سلوک اوليۀ او

 توانست مزدک آورد میکە  آئينی. هبدينان مزدکی رفت برای تاريخ ايران بسيار گران متام شد
جود آورد، موضع شاه را تقويت کند، اطاعت و   بە ملی درازمدت را در کشورمهبستگیِيک کە 

 ايرانی را از آن حالت شدۀ  کهنهمقام سلطنت تأمين سازد، دينِ بەآحاد ملت را نسبت
دمی در صورتی دنياپسند و مر بەد ودست و گريبانش بود برهاَن کە فرسودگی و رکود و مجودی
بتواند مجاعات انسانی خاورميانه و اطراف  کە آن ببخشد بەئی جهان مطرح کند و جاذبه

 ايران را از نيزيک دين جهانی مبدل کند؛ و  بەسوی خود جذب کرده بەمرزهای ايران را
فکران و  پيروان طراز اول مزدک را روشن کە از آجنائی. خطرات آينده مصون نگاه دارد

 دادند، سرکوب هنضت مزدک و نابودگریِ  مزداَيسن تشکيل میبينِ وشنفقيهان آگاه و ر
 هنضت مزدک آگاهان و ياران.  گرانی برای کشور متام شد بسيارهبای بەفکران هبدين روشن
. حقائق جهان اطالع وافی داشتند بەدانستند و نسبت  جامعه را میدرِد کە شناسانی بودند زمان

 کە ز مهان ارزشهای ديرينها کە خواست جامدانديش می وگرا  ليکن فقاهِت سنتی و واپس
وسيله امتيازات خودش را حمفوظ  آن بەبازماندۀ دوران زندگی سياسی کهن بود دفاع کند و

آگاهترين و   را از هبترين و ايرانکشورهبديناِن مزدکْی   و سرکوبِآزار تعقيب و. بدارد
   .کردترين و فداکارترين فرزندانش حمروم  انديش روشن
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وضع کرد  کە اجنام داد و با جمموعه قوانين نوينی کە روان با اصالحات عظيمی انوَشە
معتدلی دنبال  بەگونۀ های مزدک را اثر کرد ولی برنامه کلی بی بەمزدکيان را کە گرچە نشان داد

مغان تأليف کرده  کە جمموعۀ قوانينِ او قوانين عرفی بود و راهش از راه اوستای رمسی. کرد
دست فقيهان را از دخالت مستقيم در امور کشور کوتاه کرد  کە بودند جدا بود؛ و اين قوانين بود

 دار و پابند روان مردی دين انوشە گرچە .راندعرصۀ خصوصی  بەو دين را از عرصۀ عمومی
 عرفی ًتااحکام اخالقیِ دين مزداَيسنە بود، ولی نظام شاهنشاهی ايران در زمان او نظام نسببە

 هخامنشی  شاهنشاهیِ دورانسکوالرِبود، و تا حدی شبيه نظام ) سکوالر: تعبير امروزی هب(
   .داريوش بزرگ داشت بەروان در کشورداری شباهتهائی از اين نظر نيز انوشە. بود

   روان  انوشەزمانروابط ايران با ترکستان و امپراتوری روم در 

 روم در اواخرِ سلطنِت شاهقباد برای پيش از دين دربارۀ مذاکراِت دو دولِت ايران و
وران  در دومين سال سلطنت انوشەاکنون . صلح و مهزيستیِ پايدار سخن گفتيم يابی بە دست

 طرف توافق کردند دربارهای ايران و روم وارد مذاکره برای صلح دائمی شدند و درپی آن دو
 درآورند، پيشينحالت  بەاکشور ر يکديگر برگردانند و مرزهای دو بەزمينهای اشغالی راکە 
 مرزهای يکديگر تأسيسات نظامی ايجاد نکنند، و برای کنارِکدام از دو دولت در آينده در  هيچ

   .سر بربند بەآميز مهيشه در مهزيستی مساملت
دوران خصومتهای ديرينه خامته داده يک  بەتوانست می کە ئی با وجود چنين عهدنامه

حکم  بەنفع مردم هردو کشور باشد، روميان کە بەرقرار کندصلح درازمدت را ميان دو دولت ب
شد خودداری  ايران می بەمربوط کە ئی امور شان از مداخله در پاره  ذاتیخصيصۀ جتاوزطلبیِ

دولت روم از اين . سر تعيين شاه ناآراميهائی بروز کرد  در گرجستان بر۵۳۹در سال . نورزيدند
هبانۀ محايت از مسيحيان و از يکی از مدعيان  بەت کرده هبره گرفته در گرجستان دخالآمد پيش

کرد کە آن کشور فرستاد، و درضمن امير عرب دمشق و مشال عربستان را تشويق  بەسلطنْت سپاه
  . اندازی کند  دستنشين بود يک سرزمين مسيحیبەمرزهای اميرنشينِ حيره کە 

خسرو . کرديره وارد جنگهای غسانيهای دمشق و خلميهای حيره خسارات بزرگی بر ح
 از دخالت در امور ايران دولت روم کە  فرستاده از قيصر خواست بەاَنتاِکَيەروان هيأتی را انوشە

با حتريکاتی کە در  کە روميان اميدوار بودند. خودداری ورزد؛ ولی پاسخ درستی نشنيد
. ودشان کنند را ضميمۀ قلمرو خدادند آن سرمينها  اجنام مینشين ايران سرزمينهای مسيحی

کرانۀ شرقی دريای  گرجستان فرستاد و بندر التکيە بر بەجای پاسخ دوستانه سپاه بەقيصر روم
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شام لشکر کشيد، شهرهای  بەجتاوز روميان بەروان در پاسخ خسرو انوشە. سياه را اشغال کرد
د گرفته  بورومپايتخت شرقی دولت  کە  رااَنتاِکَيە و گرفتافاميه و حلب و چند شهر ديگر را 

اناتولی لشکر کشيد و از آجنا روانۀ گرجستان  بەاو در ادامۀ فتوحاتش. پادگانش را ويران کرد
   ).م۵۴۰سال (شد، سپاهيان رومی را از گرجستان بيرون کرد، و التکيە را آزاد ساخت 

در شهر محص  کە ايران برگردد، و زمانی بەروان از اين لشکرکشی انوشەکە   آنپيش از
مادرش  کە روان زاد پسر انوشە شورش برداشتند، و انوش بە خوزستان سرمسيحياِنشام بود 
ياری مسيحيان  بەتبار و مسيحی بود و خودش نيز دين مادرش را گرفته مسيحی شده بود خوزی

 کە تشکيل سلطنت داده کارگزاران پدرش را از خوزستان بيرون کرد، در ايران شايعه افکند
 کە روان انوشە. رودان رفته تيسپون را بگيرد ميان بەو لشکر آراست تا است، ُمردهروان  انوشە

 در اين زمان در شهر محص شام مشغول مذاکره با امپراتور روم برای حتميل غرامت جنگی
سيلۀ نايبِ و   بە،واپس دهددولت روم  بەاشغال کرده بود را کە وميان بود تا سرزمينهائیر بە

درنگ برای  بی کە نايب سلطنت نوشت بە آگاه شد، وسلطنتش در تيسپون از اين شورش
 متام رها کرده کار شود؛ و خودش مذاکرات با دولت روم را نيمه بەسرکوب شورش دست

را هم زاد و حاميانش  بەنايبِ سلطنتش دربارۀ انوشروان  منت نامۀ انوشە. تيسپون برگشتبە
َوری  و من در اينجا از اخبار الطوالِ ديناند،  نامه آورده نگار و هم فردوسی از تاج مورخان عربی

   :کنم ترمجه می
او را  کە خودت راه مده، بکوش بەسپاه بر سرش گسيل کن، برای جنگيدن با او دودلی

مقدار  ارزش و جانش بی تسليم کنی، و اگر هم مقدرش کشته شدن بود خونش بی بەوادار
دوام نيست و انسان   بر در اين دنيادلی خوش کە بداند کە خردمند آن است. است
کند و   مرده را زنده میزمينِ کە بارانی. حال بر يک منوال باشد در مهه کە تواند منی

 باران همکە   بل هم مهيشه بر يک منوال نيست،کند میخفتگان را بيدار  کە روشنايیِ روز
 کە هابسيار سيل چە کند، و روبد و ساختماهنا را ويران می ها را می ِکشته کە بساچە 

برپا شده است را  کە ئی فتنه. دآوَر  میتباهیزيان و  کە بسيار روزها چە نابودکننده است و
آهنا پشتوانۀ  کە دلت راه مده بە دمشنان هراسپرمشار بودِنبا تدبير و نيرو فرونشان؛ از 

اگر کسی بر گونۀ «گويد  دينشان می کە اند حمکمی ندارند؛ زيرا حامياِن او مسيحيانی
  . »ت تپانچه زد گونۀ چپت را هم برايش پيش دارراست
ندان ز  بەاز آهنا در زندان بوده را هرکە زاد و حاميانش تسليم شدند،   انوشچە چنان

کدامشان را مورد آزار و اذيت قرار مده، و از   و هيچَمەآَورآهنا فشاری وارد  بەبرگردان ولی
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 مهراهی کرده با او افسراِن ارتشز ا هرکە اما.  مگذارتنگینظر خورد و نوش و پوش در 
اند  با او مهراه شده کە اما مردم معمولی. کدامشان رحم مکن هيچ بەاست گردنش را بزن و

   .شان برگردند، و متعرض کسی از آهنا مشو ندگی عادیز  کە بەرا آزاد بگذار
 دهند، بدان زاد و مادرش دشنام می انوش بە آشکارا]از بزرگان [کسانی کە ای نوشتهکە  اين
زاد  انوش بەمانده در دل دارند و دشنام  هنانهای خفته و دمشنیِ کينه کە اند اينها کسانیکە 

زاد زبانشان را بر ما  انوش بە و با دشناماند، کرده بەما را هبانه برای دشنام دادن
   ١.کن شان جلو زبان اينها را بگير و ادب. اند گشوده

شود،  کە نبايد بەمسيحياِن شورشی تعرض فرمودهين نامه بينيم، خسرو در ا میکە  چنان  
در  کە  مردم عادی،بعالوه. شونداند بايد کشته  زاد مهراه شده با انوش کە ولی افسران ايرانی
مورد تعرض واقع شوند، زيرا فريبِ رهربانشان را  کە وجه نبايد هيچ بەاند شورش شرکت کرده

  . اند اين راه کشانيده شده بەو خورده
هم زده  بەو نظم عمومی را مردم عادی، حتی اگر با شورش مهراهی کرده بەعدم تعرض

از دوران کوروش و داريوش مانده بوده  کە باشند يک قانون کلی در شاهنشاهی ساسانی بوده
در  کە شاهنشاه مهۀ يونانيانی کە ياد داريم بەاز شورش کوروش کهتر در زمان هخامنشی. است

 کرده بودند را مورد خبشايش قرار داده شرکت رای برکنار کردِن شاهنشاه ب کوروش کهترشورش
 کە روان تأکيد کرده انوشە. خدمت ارتش درآورد بەيونان بازفرستاد و باز هم آهنا را بەبا عزت

جرم شرکت در شورش مورد آزار و بە کە کسِ ديگر نبايد جز افسران بلندپايۀ ايرانی هيچبە
  بە وفاداریسوگنِد کە شدند بايست اعدام می اين دليل می بەنيزافسران . اذيت واقع شود
   ٢.شده بودند» خيانِت بزرگ« کرده و مرتکب شاهنشاه را نقض

شکست . شد کشته نربدزاد تسليم نشد و دليرانه در کنار بسياری از يارانش در  انوش
رهرباِن اينها را شايد  کە مثابۀ شکست سياسِت قيصر روم نيز بود بەشورش مسيحيان خوزستان
 ولی برای مسيحيان ايران هيچ مشکلی. شورش کرده بوده است بەتوسط جاسوسانش حتريک

دشِت سرپرستی يک سپهبد پارسی اهل  بە هيأت صلح ايرانیدر مهين زمان. دآور نهدنبال بە
يک  بەمذاکرات صلح دو دولت. مذاکره با دولت روم شدادامۀ  مأمور شرويننام  بەپارين

                                                 
 ۷۱۔ ۶۹ اخبار الطوال، .1
آمدهای اجرای آن را در کشور خودمان در  شناسيم و پی در فقه اسالمی را می» حماربه«ما کە قانون . 2

در فقه اسالمی مقايسه » حماربه«ايم، اگر قانون ايران ساسانی را با قانون  ساهلای اخير ملس کرده
 . بوده استما تر از احکامِ فقِه امروزينِ تر و مترقی شويم کە تا چە اندازه انسانی توجه میکنيم م
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ساله اجناميد، و برطبق آن ايران زمينهای اشغالی واقع در پشت مرزهای ايران در   پنجمتارکۀ
سبب  کە بە درآمد، و دولت رومپيشترحالت  بەکشور دولت روم بازداد، مرزهای دو بەشام را
   .پرداخت غرامت جنگی شد بەشد جمبور خاک گرجستان آغازگر جنگ شناخته می بەجتاوز

سال بعد درپی حتريکات روميان در گرجستان نقض و جنگ دو  راما اين پيمان نيز چها
بيشترِ ايامش را حالت صلح تشکيل  کە  جنگ و متارکۀ متوالیاين وضعِ. دولت ازسر گرفته شد

داشتند  کە روميان بر مهان عادات جتاوزگری. بار تکرار شد  روان چند داد تا آخر عمر انوشە می
اندازی کنند، و هربار ايران پيروزمند  رو ايران دستقلم کە بەکوشيدند در هر فرصتی می

ئی از دولت روم گرفت و تعهدات دربار روم در پرداخنت  آمد و غرامتهای قابل مالحظه درمی
 کە نتيجۀ اين جنگها. سر جای خودش ماند ايران بر بەسهم هزينۀ نگهداری دربنِد قفقاز

دست کنند و  نشين را يک  مسيحی جهاِنيدبا پنداشتند می کە  اصلی آهنا روميان بودندمسببِ
طرف  حاکميت خدايشان را در سراسر خاورميانه گسترش دهند تا مسيح ظهور کند، برای هر دو

از دوران . شدند ميان آباديهای شام و شرق اناتولی متضرر می  و در اين،بود» هيچ«حد  در
مرزهای ايران تعرض  بەيان مهوارهروم کە ياد داريم بەروان پارتيان و ساسانيان تا زمان انوشە

اين تعرض و . شدند پرداخت غرامت می بەخوردند و جمبور کردند و مهواره نيز شکست می می
تعرضها  کە بەشکست و پرداخت غرامت نيز آخرين مورد نبود و باز هم در آينده خواهيم ديد

اکنون هبانه برای . خوی جتاوزگری را از دست بنهند کە توانستند آهنا منی. دهند ادامه می
   .شان آمده بود ياری بەمحايت از مسيحيان و گسترش دين نيز

سوی دريای  در اين زمان، سرزمينهای وسيعی از مشال چين در گذر از بياباهنای دو
تا بياباهنا شرقی و مشالی دريای مازندران و تا مشال قفقاز جايگاه ) درياچۀ آرال(خوارزم 

 پراکنده  بزرگ بر اين مجاعاِتدو شاِه. شد  و ترکستان ناميده میقبايل بسيار بزرگ ترک بود
هردو .  بود و ديگری در مشال قفقاز)سينکيانِگ کنونی (کردند، يکی در کاشغر حکومت می

 اين نيز کە بود،» خواگان«سغدیِ  خاقان تلفظ ترکیِ واژۀ ايرانی. خاقان داشتند نيز لقبِ
 هرسه. در درون فالت ايران رواج داشت کە بود» يگانخدا«نوبۀ خود شکل ديگری از واژۀ بە
 معادل حاکم در ۔پيش از اين گفتيمکە  ۔چنانبود؛ زيرا خدا در زبان ايرانی » حاکم«معنای بە

اين واژه . گفتند می» خدائين«خدای مؤنث را ايرانيان  کە پيش از اين گفتيم. زبان عربی است
ترکان اين واژه را از سغديها و خوارزميان گرفته . شد تلفظ می» ُخواتين«در سغد و خوارزم 

ترکان از سغديها  کە لذا هم خاقان و هم خاتون دو تلفظ از دو واژۀ ايرانی بود. گفتند» خاتون«
 خاقان قاقم و سنجبو خاقان در اين زمان را دو شاِه ترکاننام . و خوارزميها گرفته بودند
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کدامشان خاقان مشرق و کدامشان خاقان مغرب بوده،  کە دانيم منیبەدرستی اند، ولی ما  نوشته
  . بوده است رسد کە قاقْم خاقاِن مشرق  بەنطر می.زيرا گزارشها دربارۀ آهنا آشفته است

روان در آغاز سلطنتش با هردو خاقان پيمان صلح و دوستی منعقد کرده و  خسرو انوشە
و دختر خاقان کاشغر برايش پسری نی گرفته بود، ز  بەعنوان نشانۀ دوستی بەدختران آهنا را

 خزش ترکان از بنِد راه کە  قفقاز شرقی و غربیِدربندهای.  بودهرمزنامش  کە آورده بود
سوی قفقاز بود نيز نوسازی کرده استحکام خبشيده بود و بر استحکامات نظامی پادگاهنای  آن

گذشت  از کنار خزر می کە نيز در گذرگاهی) گرگان(در هيرکانيە . کنار هردو دربند افزوده بود
درون  بەتا درون دريا ادامه داشت تا از خزش ترکان بياباهنای مشالی کە ديواری کشيده بود
مرز ايران و کاشغر نيز در . جلوگيری کند) غرب ترکمنستان اکنون جنوب(سرزمين هيرکانيە 

يردريا در شرق مرز ديگرِ شرقی ايران نيز س. مشخص شده بود) اکنون در قرغيزستان(فرغانه 
   ).اکنون شرق ازبکستان(و نزديکی مسرکند بود ) بعدها اُترار(سغد و در کنار چاچ 

سو سيردريا  م موجی از مجاعات ترک در يک خزش بسيار سريع، از يک۵۶۰در در دهۀ 
، و از سوی ديگر در غرب خوارزم در  سغد سرازير شدند بياباهنای شرقیِدرون بەرا درنورديده
درون فالت ايران و  بەاندازی ترکان شرقی دست. نهای مرو و هيَرکانَِيە روانه شدندجهت سرزمي

آهلا برای  انداخت، لذا هپت آهلا رابه خطر می ختارستان سرزمينهای هپت بەنزديک شدنشان
 دربار ايران هنوز از زير بارِ اقساط غرامت جنگیِ زمان فيروز.  شدندبەکار دستمقابله با ترکان 

 کە خزش ترکان در شرق ممکن بود گرچە ه بود؛ لذاآمد نهکار بود بيرون  نواز بده یخشئکە بە
روان در ابتدا اقدامی برای ممانعت از آهنا اجنام   انوشەاندازدخطر  بەمرزهای کشور ساسانی را

 آهلا شکست يابند و تضعيف شوند، تا او بتواند ختارستان را هپت کە نداد؛ و اميدوار بود
   :نوشته استنامه  مؤلف پارس. ان برگرداَنددامن ايربە

آغاْز  بەخاقان گفتندے؛ و ميان ايشان  در عهد او خاقانی بود سخت مستولی، او را قاقم
با او صلح کرد و  کە روان صالح در آن ديد  سخت روی منود، پس انوشەخالف و خصومِت

سببِ  بەروان را باشد انوشەماوراء النهر با فرغانه  کە دخترِ او را خبواست، و قرار دادند
و چون اين اتفاق کرده . ترکستان است خاقان را باشد هرچە پيوندی؛ و ازجانب فرغانه

 هنادند و ايشان را سرکوب کردند و کينۀ فيروز )آليان هپت(هياطله  بەاتفاْق روی بەبودند
   ١.از ايشان بتوختند

بينی  در ختارستان طبق پيشنامه هم دقيق نباشد، رخدادها  اگر نوشتۀ مؤلف پارس  
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 و اوضاع ختارستان آشفته شدنواز از ترکان شکست يافته کشته  دربار ايران پيش رفت، خشئی
 خراسان و شهريارِزمان  در آن کە پسرش هرمز بەآمده  پيشروان با استفاده از فرصِت انوشە. شد

آهلا برچيده   سلطنت هپت.آهلا بگيرد ختارستان را از هپت کە فرستاددر نيوشاپور بود فرمان 
از  کە شاه  و کابلشدنشين امارت کابلستان با مرکزيت کابل احياء  شد و در سرزمينهای پختون

قرارداد صلح . روان منصوب شد  حملی بود توسط خسرو انوشەگر حکومتخاندان پختوهنای 
رام قرار دهند مرزهای يکديگر را مورد احت کە طرف تعهد کردند ايران و کاشغر جتديد شد و دو

   ).م۵۶۷حوالی سال (مرزهای ايران جلوگيری کند  بەو خاقان کاشغر از جتاوز مجاعات ترک
دو سال بعد قيصر روم ارتباطاتی با خاقان کاشغر برقرار کرده با او وارد پيمان دوستی 

ر طور مهزمان مورد تعرض قرا بەايران را از دو سو و کە شد، و حمرمانه با هم قرار گذاشتند
طور مهزمان مورد تعرض  بە از مشال و غرب۵۷۰طبق اين توافق حمرمانه، ايران در سال . دهند

پيش رفته تا بەسوی جنوب  بەترکان از بياباهنای غرب خوارزم. ترکان و روميان قرار گرفت
  . حماصره درآورد بەحوالی مرو رسيدند؛ و قيصر از فرات گذشته َحّران را گرفت و َنصيَبين را

ی هرمز ده  کە بەفرماناين سپاه.  راندن ترکان گسيل کردواپس سپاه بزرگی برای خسرو
در مهين زمان خوِد خسرو . بتاراَنددرون بياباهنا  بەمجاعات ترک را کە گسيل شده بود توانست

او َنصيَبين را از حماصره بيرون آورد و َحّران را بازپس گرفت و . مقابلۀ قيصر شتافت بەبا خشم
از فرات گذشته پس از گاه   آندرون شام فراری داد، بە او راآوردهقيصر وارد  بەیشکست سخت

 دست ۔پايتخت شرقی امپراتوری۔ اَنتاِکَيەتصرف شهرهای افاميه و دارا و حلب در شام بر 
   ).م۵۷۳سال ( سوريه را متصرف شد بيشينۀ خاِکدنبالِ آن  بەيافت و

اسارت گرفته  بەان و هنرمندان رومی راگر صنعت سپاهيان و اَنتاِکَيەخسرو پس از گرفنت 
برای آهنا در  کە ايران برد و در شهر نوبنيادی اسکان داد بەمهراه خودشهاشان بە با خانواده

ناميد، و ) اَنتاِکَيەهبتر از  (يوخِيە انتبه ازاو اين شهر را . ختمهسايگیِ جنوبیِ تيسپون سا
   . ناميدندروميهعراقی  گفتند و بوميان روميگانرا  ايرانيان آن

 دولت  ديگرباره.شدجنون مبتال و خلع  بە از فرِط خشم و نااميدیقيصر از اين شکستها
 و چون قيصر آغازگر جنگ بود دولت روم تقبل ،روم با دولت ايران وارد مذاکره برای صلح شد

 ه کند و ختلي را در شامای اشغالیايران بپردازد و ايران سرزمينه بەخسارت جنگی کە کرد
   .دهد واپسبەدولت روم 

داری در قانون و نظام شاهنشاهی وجود نداشت لذا اسيران  برده کە پيش از اين گفتيم
 کردند و کليۀ حقوق شهروندی را شهروندان ايران می بەتبديلکە   بلبرده بەجنگی را نه تبديل
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نيان مانده بود، و پيش از از زمان ماد و هخامنشی برای ايرا کە اين رمسی بود. دادند آنان میبە
در  کە  نوساز و مجاعاتیگزارشی دربارۀ اين شهرِ. هايش را ديديم اين در موارد گوناگونی منونه
 سازد  ما را ناچار میًتاحقيق کە کنند ئی روايت می گونه بەنگاران آن اسکان داده شدند را تاريخ

   :ربی چنين استعبارت ط. روان را بستائيم بشردوستی و بزرگواری انوشەکە 
در آن  هرچە ها و خياباهنايش و بود با خانه کە مهان شکلی بە رااَنتاِکَيەشهر  کە فرمودشاه 

مهان شهر  کە مهان شکل در کنار مدائن بنا کرد بەبود را برايش ترسيم کردند، و شهری
وارد و چون .  را حرکت داده در آن شهر اسکان داداَنتاِکَيەو اهل . معروِف روميه باشد

و چنان . شد بود وارد اَنتاِکَيەشبيه خانۀ خودش در  کە ئی خانه بەشهر شدند اهل هرخانه
   ١. خارج نشده بودنداَنتاِکَيەانگار از  کە بود

 کە بەايران اسيران رومی کە دهد آميز است، ولی خرب از آن می اين گزارْش مبالغه  گرچە 
 آهنا با . بەآهنا داده شدگونه آزادی دند و مههشهروندان ايرانی تبديل ش بەآورده شده بودند

هزينۀ دولت ايران برای خودشان کليسا و مراکز دينی برپا کردند، و يک کشيش خوزستانی 
سرپرستی  بەتوسط خسرو) ايران پناهنده شده بوده بەپيش از اين کە تبار  يک سريانیالًاحتما(

خبشی از  کە تواند آن باشد  گزارش می اينالبته، يک معنای ديگرِ. کليسای آهنا منصوب شد
 سريانی پيرو مذهب يعقوبی و ناراضی از سياستهای روميان، مهراه با فتوحات مسيحياِن

ايران  بەاطاعت دولت ايران درآمدند و مورد نوازش شاهنشاه قرار گرفته بەشاهنشاه در شام
   .کوچ داده شده در شهر نوسازی در کنار تيسپون اسکان داده شدند

   روان  انوشەزمانِوابط ايران با چين و هند در ر

  بلوچستاِنچين، و در شرقِکشورِ  تاجيکستان کنونی با  شرقِ ناحيۀ درزمين ايران
ضمن سخن از هبرام گور گفتيم کە  چنان هند و سند مهسايه بود، و  شورهای کنونی باپاکستاِن

 کە رود بود شرقی با سند نيز مهرانمرز . مرز جنوبی ايران با سند در کنار کراچی کنونی بود
. مرز ايران با هند نيز در غرب پنجابِ پاکستاِن کنونی بود. شود اکنون رود سند ناميده می

گاه با چين و هند مشکل مرزی نداشته لذا روابط ايران با اين دو کشور در  ايران ساسانی هيچ
دوام  کشور مهيشه بر انيان با اين دوزمان ساسانی بسيار حسنه بوده و بازرگانی و داد و ستد اير

اند، و چين و هند نيز  شان جتاوزطلب نبوده ديرينه حکم سنِت بەايرانيان. و پرسود بوده است
  . اند ايران نداشته بەچشم طمع
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 کە روان، مسعودی در گزارش خمتصری  در زمان انوشەچين و هنددربارۀ روابط ايران با 
روان   در ارتباط با اوائل پادشاهی انوشەالًگرفته بوده و احتمانامه   تاج ترمجۀ عربیِشايد از

   :بوده باشد چنين نوشته است
کسی از فغفور شاِه چين، دارندۀ کاخ مرواريد و گوهر، «: انوَشروان نوشت بەپادشاه چنين

بويشان تا دو  کە کند  است و عود و کافور را سيراب میروان در کاخش دو جوی آْبکە 
هزار کسی کە ، او استند هزار پادشاه در خدمِت دختراِنکسی کە رسد،  م میمشا بەفرسنگ

و اسبی جواهرنشان برايش هديه …» برادرش خسرو انوَشَروان بەپيل در استبل دارد،
گوهر  بە سرخ و دستۀ مششيرِ سوار از زمرِد آميختهچشمان اسپ و سوار از ياقوِت. فرستاد
با تارهای زر بر ديبای الجوردی  کە تصوير شاهنشاه کە ئی از ديبای چينی و پارچه. بود

  و شاهنشاه در رخت و تاجِ،بافته بودند در حال نشسته در ايوانش برآن نقش شده بود
اين پارچه در . دست درکنارش ايستاده بودند بەکاراِن بادزن شاهنشاهی بود و خدمت

پوشاند و از  ا میموهای سرش سراسر تنش ر کە ئی بود دست دوشيزه بەيک جعبۀ زرين
   .درخشيد ی میيازيب

زمين و دارندۀ کاخِ  های مشرق از پادشاه هند و کالنترِ استوانه«: او نوشت بەو پادشاه هند
برادرش شاه ايران، دارندۀ تاج و درفش، خسرو  بەهای ياقوت و گوهر، زرين و دروازه

موم در آتش ذوب  مانند کە و هزار من عود هندی برايش هديه فرستاد…» انوَشَروان
و . شد زدند و نوشته در آن هويدا می زنند برآن مهر می بر موم ُمهر می کە گونه  و آن،شد می

وجب و پر از گوهر، و ده من کافور شبيه پسته و بزرگتر از  قطر يک بەجامی از ياقوت سرخ
 و رسيد هايش می گونه بەهايش وجب بود و مژه  هفتبلندیِ قامتش کە ئی آن، و دوشيزه

زد و  انگار پرتو از ميان پلکانش بيرون می کە ش چنان بوداندرخشش سفيدۀ چشم
 کە نيز ختته فرشهائی از پوست هننگ. رسيد پشت پاهايش می کە بەگيسوانی داشت
 با آب  بودنام کادی بە از شيرۀ درختی کەاش را بر روی کاغذی نامهاو . نرمتر از ديبا بود
   .زر نوشته بود
روان در سپاه و در آستانۀ يکی از لشکرکشيهايش بود نامۀ پادشاه تبت را  و وقتی انوشە
از خاقان، پادشاه تبت و سرزمينهای مشرق در مهسايگی «: نوشته بود کە دريافت کرد
و …» گانه نامِ شکومهندش پادشاه کشور ميانۀ اقاليمِ هفت برادر خوش بەچين و هند،

 ازمجله صد ه بود را برايش هديه فرستادخيزد از زمين تبت برمی کە هدايای شگفتی
 شک تبتی و چهار هزار من ِمپوشِ فلزی و صد سپرِ زراندوِد جوشن تبتی و صدجفت گونه
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   ١.در نافۀ آهوان بودکە 

   روان فرمانِ انوشە بەتصرف کشور يمن

گران  در کشور يمن در آخرين حد جنوب عربستان در اوائل سدۀ ششم مسيحی تبليغ
دهۀ خنسِت اين سده خبشهائی   شام وارد يمن شده بودند فعاليت داشتند و در دواز کە سريانی

زمان مسکن   آن کشور در آنخبشهای مرکزی و مشالیِ. دين مسيح درآوردند بەاز قبايل يمن را
در روايتهای عرب کە  چناندانيم آيا يهوداِن مهاجر بودند، يا  ما منی کە قبايل يهودی ِحمير بود

داستانشان در تورات آمده  کە  آن اواخر يهود شده بودند، و يا از بوميانی بودندآمده است در
 کە يی بوده  قبيلهادين يهود يک دين خالًص کە دانيم را می ولی اين). داستان ملکۀ سبا(است 
در . آن دين را داشته باشد کە توانسته از قبايل عربی و از تبار اسحاق و يعقوب نبوده منیهرکە 

آهبای دريای سرخ بود  بەدروازۀ ورودی کە املَنَدب ی جنوبی يمن و فراسوی تنگۀ بابمهسايگ
در اواخر سدۀ پنجم آئين مسيح را رمسيت خبشيده بود و با دولت  کە کشور حبشه قرار داشت

 کە  از آجنا. نيمی از سرزمينهای کشورِ سوداِن کنونی نيز در قلمرو حبشه بود.پيمان بود روم هم
 کە خطر افکنده بود، پادشاه ِحمير کوشيد بەن مسيح در يمن موقعيِت قبايل ِحمَير راگسترش آئي

شدگاِن مشال يمن توسط ِحمَيريها در  داستان کشتار مسيحی. از گسترشِ اين آئين جلوگيری کند
» اُخدود مرگ بر اصحابِ«محيريها با عبارت  بەمورد اشاره قرار گرفته و) سورۀ بروج(قرآن 

عنوان سرپرسِت دينِ  بە حبشهدولِت مسيحیِ. سوزاندند مؤمنين را در آتش میکە  نفرين شده
 آن  مسيحی سدۀ ششمدهۀ سومِو نيروهای حبشی در ، دخالت در امور يمن زد بەمسيح دست

شدۀ زيرِ محايت   قبايل مسيحیميانزمان جنگهای درازمدتی  از آن. کشور را اشغال کردند
 بەاشغال اين جنگها سراجنام تا نيمۀ دوم سدۀ ششم مسيحی. تحبشيان و قبايل ِحمَير درگرف
 کە گويد روايتهای عربی می. رافتادِن سلطنت ِحميريها اجناميدوسراسر يمن توسط حبشيها و 

 امپراتور روم در اختيارش گذاشته بود سپاه کە کمک نيروها و کشتيهائی بەجناشیِ حبشه
   ٢.يمن گسيل کرده يمن را گرفته بودبە

از برابر حبشيها گريخته بود در  کە يَزن نام سيف ذی بەی از خاندان سلطنتی ِحمَيرمرد
ايران پناهنده شد و توسط امير حيره از دربار ايران تقاضای کمک  بەحيره رفته بەم۵۷۰سال 

روان با استفاده  خسرو انوشە. پيمان روميان کرد برای آزادسازیِ کشورش از اشغال مسيحياِن هم
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پيمان دولت روم بيرون بکشد و زير  يمن را از دست حبشياِن هم کە صت تصميم گرفتاز اين فر
شرق آفريقا و  بەی روميان از راه دريارس دستاملندب تنها راه  تنگۀ باب. ادارۀ ايران درآوَرد

املندب مسلط  يمن را بگيرد ايران بر باب کە شد اگر ايران موفق می. شرق آسيا بود هند و
 اينبە کە توانست کرد و می  ناوگان بازرگانی روميان در دريای سرخ را فلج میشد و حرکت می

حضور  بەَيَزن را در تيسپون او سيف ذی.  روم بزند دولِتاقتصاِد بەوسيله ضربۀ سنگينی
تقاضای او جلسۀ مشورتی تشکيل داد، و بزرگان با پيشنهاد او برای  بەپذيرفت و برای پاسخ

تو  کە  گفتروان انوشە بەيکی از بزرگان کە اند نوشته.  کردنديمن موافقت بەگسيل لشکر
ياری اين مرد  بەآهنا را کە خواهی اعدام کنی، صالح آن است می کە مشاری زندانی داری

بفرستی، اگر يمن را گرفتند سرزمينی بر قلمرو کشور افزوده شده است، و اگر کشته شدند هم 
 از زندانيان آمارگيری کنند، و فرمود تاپس . ای هشان تصميم گرفت تو درباره کە مهان است
 ی يکی از عموزادگاِن خودشده  بەفرماناو اينها را. زنداهنا استند تن در ۸۰۰ کە معلوم شد

در هشت کشتی با ساز و برگ ) هبروز( هرُزو  بەنام خَورزاد پسرِ نرسی پسر جاماسپ و ملقببە
   ١. گسيل کرد بەيمنکامل

قباد  کە ياد داريم بە را از زمان قباد۔ين خورزاد و برادرِ قبادپدربزرِگ ا۔جاماسپ 
روان  اين خورزاد وِهُرز از هبدينان مزدکی بود و اکنون در زندان انوشە. سلطنت را از او گرفت
 زاد را نيز او پسرش انوش. ندان افتاده بوده استز   بەزمانی چە در کە بود، ولی معلوم نيست

   . پدرش در زندان بوده استماننِدزاد نيز  شايد انوش. خود بردسرباز دليری بود با کە 
او هم از شر اين مزامحاِن نيرومند : روان با اين اقدامش با يک تير دو نشانه زد انوشە

ايرانيان در کرانۀ کە   آنيزن پيش از فرستادگان سيف ذی. خالص شد و هم بر يمن دست يافت
داستان مقابلۀ .  کرده بودند ضِد حبشیاده برای شورشِعدن فرود آمده باشند سران يمن را آم

وقتی ايرانيان از کشتيها پياده  کە نوشتهطربی . اند اختصار آورده بەحبشيان با ايرانيان را
با از رخت و اسباب چە   کە آنسپاهيان گفت بە کشتيها را آتش زدند، وفرمود تاشدند وهرز 

. ايم ما برای پيروز شدن يا کشته شدن آمده کە تريزند؛ و گفاند را بەدريا  خودشان آورده
زاد پسر وهرز در جنگ  مقابلۀ آهنا شتافت؛ انوش بە يمن نيز سپاهش را برداشتهپادشاه حبشیِ

گان    ايرانيان آهنا را با پنجە«پيروزی ايرانيان اجناميد؛ زيرا  بە جنگولی فرجامِ کشته شد؛
   ٢.»گان نديده بودند  وقت پنجە يمنيها تا آن. تيرباران کردند
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سيف  بە يمن کشته شد، حبشيان کشتار و متواری شدند، و يمنهرحال؛ شاه حبشیِ به
عنوان تبعيدگاه اختياری خويش برگزيده در يمن  بەاين ايرانيان نيز يمن را. يزد سپرده شد ذی

کومتی کە يمن گسيل کرد تا ح بەهزاری ودی يک سپاه چهارز   بەشاهنشاه. ماندگار شدند
خاطر آزادسازی يمن  بەسرايندگان عرب در ستايش ايرانيان. گيردتشکيل شده بود استحکام 

 و برای ما هبرخی از آهنا بعدها وارد کتاهبای تاريخ و ادبيات عرب شد کە اشعاری سرودند
) فرزنداِن آزادگان(» االَحرار بنی« در ستايش ايرانياِن ١ازمجله، ابوالصَّلت ثقفی. مانده است

و يمنيان را از ستمهای سياهان حبشی رهاندند، و در ستايش » اند مرزبانان کە يدرويانیسپ«و 
 کە ئی سرود قصيده» مثيل ندارند کە وهرز و سپاهيانش«و » مانند است بی کە خسرو شاهنشاه«
 افتخار«: گويد او در آخر اين قصيده می. اند  تاريخ نقل کردهمؤلفاِن بيشترِخاطر شيواييش بە
پيشاب  بەخورده شد تبديلکە   کە مهينآب بەگويند، نه چندتا پيالۀ شيرِ شترِ آميخته میاين بە
   ٢.»شود می

 حتميل دين مسيح قصد بەحبشياندر مهان زمانی رخ داد کە يمن  بە لشکرکشی ايرانيان
. خانه بودند بەحجاز لشکر کشيده بودند  کە بت عربهای خداخانهبر مردم حجاز و برچيدن 

شهر  کە اطاعت کشاند، مردم طائف بە يمن قبايل جنوب حجاز راال پادشاه حبشیِس در اين
يمن مورد  کە زمان بود در مهين. بزرگ جنوب حجاز بود نيز تسليم شدند، و او تا کنار مکه رفت

 مشاری شد، و  در تاريخ حجاز آغازی برای سالرخداداين . محلۀ نيروهای ايران قرار گرفت
) حجاز لشکر کشيد بەسوار پيل کە سالی (عامُ الفيل حبشی سوار پيل بود کە شاه سبت آنمنابە

قصد اهندام  بەوقتی حبشياِن کافر کە شد گفته میو طائف  در روايتهای مردم مکه ٣.نام گرفت
سرشان فرستاد  کنار مکه رسيدند اهللا سپاهيانی از پرنده را از راه دريا بر بەخانۀ اهللا بود کە کعبه

 اَُمّيه  چند سالِ بعد٤.هائی را برسر حبشيان افکنده آهنا را تارومار کردند ريزه نگها س و پرنده
 ئی ضمن يادآوری قدرِت  در سروده)بازرگاِن اهلِ طائف و مدعیِ نبوت(الصلت ثقفی  ابن ابی

 .ريزه بر سر حبشيان افکندند و آهنا را نابود کردند سنگ کە اهللا، از پرندگان ابابيل سخن گفت
                                                 

اميه مهزمان با پيامرب اکرم در شهر طائف ادعای . اين ابوالصلت پدر اَُمّيه ابن ابوالصلت ثقفی است. 1
اند،  اهل سيره اين سروده را بەاميه ابن ابوالصلت نسبت داده. نبوت داشت و از دوستان پيامرب بود

را پدرش در وصف سيف ذی ی بوده، لذا درست آن است کە اين سال کمولی اميه در آن زمان بچۀ 
 .يزن گفته تا از او انعام دريافت کند

 .۴۴۹/ ۱ طربی،  تاريخ:برای اين قصيده بنگر. 2
  . سال بعد بەپيامربی رسيد۴۰سال حممد ابن عبداهللا ابن عبداملطلب در مکه متولد شد، و  در اين. 3
 .۴۴۲۔ ۴۴۱/ ۱طربی، تاريخ . 4
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دسِت جربيل برای پيامربِ  کە بە نيز در آغاز بعثِت رسولُ اهللا توسط وحی اهللا تعاىلهه بعدچند د
   : فرستاد چنين تصريح کردما مسلمانان

راهی نکشاند؟  گم بەکرد؟ آيا نيرنگشان را چە داران پروردگارت با پيل کە آيا نديدی
از ] که[افکندند  ائی میآهنا سنگه بە.بر سرشان فرستاد] بودند[ابابيل ] که[پرندگانی 

   ١.ئی کرد شد و آنان را مهانند کاِه جويده. )سنگ يعنی کلوخ] (بود[ِسّجيل 
رسد کە شاه حبشیِ يمن بەکنار مکه رسيده بود کە  برکنار از اين روايتها، البته، بەنظر می

ب بەيمن خربِ لشکرکشیِ ايرانيان بەيمن را شنيد و حجاز و مکه را بەحال خود واگذاشته با شتا
  . برگشت تا دفعِ شرِ آن دمشناِن نورسيده کند

 سال دوام ۶۰  و برای مدت۶۳۲ايرانيان در يمن تشکيل دادند تا سال  کە حکومتی
ی خواه  از خاندان کاهنان سنتی در يمن ظهور کرد و هنضت استقاللپيامربيک کە   آنيافت، تا

ای هنم و دهم هجری است کە اسالم در ؛ و اين مربوط بەساهلراه افکند و گسترش دين نوين بە
   .حجاز گسترش يافته و قلمرو اسالم در جنوبِ حجاز با يمن مهسايه شده بود

   روان شکوه متدن ايرانی در زمان انوشە

 روان در سراسر کشور اجنام گرفت ايران را تبديل فرمان انوشە کە بەجمموعه اصالحاتی
ترين کشور کل جهاِن روزگار کرد؛ و اصالحاتش چنان  هرفت پيشترين و  شکومهندترين و مرفه بە

 عدل  روستاهای دورافتاده داستاهنایتا امروز مردمِ کە  شدمردم کشور  عمومباعث خشنودی
، و مادران و مادربزرگها کودکانشان را با برخی کنند  بازگويی میهاشان بچهانوشيروان را برای 

   .کنند از اين داستاهنا سرگرم می
روان برای مردم  قوانين انوشە کە روان داشت و عدالتی ايران در دوران انوشە  کەشکوهی

دوران داريوش بزرگ داشت  بەاز هر نظر شباهت کە کشور آورد از ايران کشوری ساخت
   .در مقياس کوچکتر از کشور داريوش بزرگ کە هرچند

 صيالت عاليه بودهاو نه تنها دارای حت کە  آن استگرِ بيانروان  رفتار اجتماعی انوشە
 گر ومترقی فکر و اصالح او روشن. دربارۀ هرکدام از علوم زمانه آشنايیِ نسبی داشته استکە  بل
سيلۀ و  کە بە) شاپور جندی(  شهر گَُوندشاپورمرکزِ بزرِگ علمیِ. معنای امروزين بوده استبە

گونه محايت و کمک  شد از مهه وراِن بزرگ ايرانی و سريانی و يونانی و هندی اداره می دانش
از فشارهای متعصبان مسيحی از بيزانت و  کە  سريانی و يونانیفرزانگان. دربار برخوردار بود

                                                 
 .ستسورۀ فيل کە اکنون در آخرِ قرآن ا. 1
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سيلۀ شخص و   بەشدند و گريختند در ايران با آغوش باز پذيرفته می يونان و مصر و سوريه می
 و شد میراهم فرمان شاه ف بەشدند، و امکانات زيست شايستۀ آهنا خسرو مورد نوازش واقع می

شدند تا شاه از   فراخوانده می بەدربارهرگاه و بيگاه برای شرکت در جمالس علمی خسرو
   .اطالعات علمی آهنا بياموزد

کتاهبای بسياری در زمان . روان دوران هنضت بزرگ علمی و فرهنگی بود دوران انوشە
ها تأليف   ديگر زمينهشناسی و سياست و کشورداری و او در طب و رياضيات و تاريخ و کيهان

 در کە مثالً چنانبسياری از آهنا تا چندين سده پس از فتوحات اسالمی وجود داشتند؛  کە شد
 کتاب یقرأت ف«رم هجری عبارهتائی مهچون های سوم و چها تأليفات ايرانيان دوزبانه در سده

و امثال » اينامهجاء فی خد«و » قرأت فی کتاب للفُرس«و » قرأت فی کتاب التاج«، و »اآليين
 کە مشاری از کتاهبای علمی. ئی از مطالب اين کتاهبا بسيار آمده است آهنا مهراه با ترمجۀ پاره

شاپور و ديگر مراکز علمی کشور گريزانده  گاه جندی عرب توسط ايرانيان از دانش در محلۀ
ارش آهنا برای گز کە شده بود نيز در اوائل خالفت عباسی توسط ايرانيان دوزبانه ترمجه شد،

نامه  نامه و خدای  و آئيننامه های بسياری از تاج وری ترمجۀ پاره ابن قتيبه دين. ما مانده است
چنين  دربارۀ آئين دادرسی، ، اوعنوان يک منونه بە.آورده است» عيون االخبار«کتابِ را در 
   : استنوشته

 را بشناسد، قضاوت  حق و عادالنهقاضی بايد قضاوِت«: در کتاب آئين چنين خواندم
  غير عادالنه را بشناسد، با دقت و تدبير حقِعادالنۀ غير حق را بشناسد، قضاوِت

   ١.»سنجش بپردازد، از شبهه بپرهيزدبە
شيوۀ ايرانيان  کە پيش از اين گفتيم. در تاريخ شاهنشاهان بود) کتاب شاهان(نامه  خدای

منونۀ . کردند  را با وسواس بسيار ثبت مینگاری بود، و رخدادها نگاری شيوۀ وقايع در تاريخ
دقتی با ذکر روز و ماه آورده  چە با کە نگاری را در نگارش داريوش بزرگ ديديم اين وقايع

اين سنت را بعدها .  مستنِد ايرانی از مهان زمان برجا مانده بوده استنگاریِ سنت تاريخ. بود
توان در تأليفات  شيوه را می ونۀ بارز اينمن. ايرانيان دوزبانه در خالفت عباسی دنبال کردند

   . ديدنگاران ديگر تاريخ  مشاریايرانيانی مهچون بالذری و طربی و
 ايرانياِن دو زبانۀ اواخر خالفت اموی و دو سدۀ خنسِت در تأليفات تاريخی و سياسیِ

مه و نا نامه و خدای تاج: خالفت عباسی از سه تأليف عمدۀ زمان ساسانی استفاده شده است
آوندی داشته کە نشان  هرکدام پس کە نامه وجود داشته چند آئين). نامه يعنی کتاب(نامه  آئين
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 يکی در سياست و کشورداری بوده، ديگری در باب :ئی است داده مطالبش در چە زمينه می
داری و نربد بوده،   مدنی بوده، ديگری در فنون سالحجشنها و بزمها بوده، ديگری قانوِن

ابن  کە هائی نشانی اينها را در گزيده.  بودهامللل  و قوانين بيندربارۀ روابط خارجیديگری 
توان  آورده است می» ُعيون االَخبار«در کتاب ) اهل يکی از روستاهای مهدان(وری  قتيبه دين

ابوحنيفه » اخبارالطوال«جاحظ و » کتاب التاج«نگارها ازمجله در  در تأليفات عربی. ديد
هائی از  ابوريحان بيرونی پاره» آثار الباقيه« محزه اصفهانی و تاريخِتاريخ طربی و وری و  دين

وری ترمجۀ دقيق متنها را   ابن قتيبه ديندر مياِن اينها. توان يافت نامه را می نامه و آئين منت تاج
در . نوشته است» قرأت فی کتاب التاج«و »  اآليينیقرأت ف « عبارِتآورده و در آغاز هر متنی

   .فراوانی آمده است  بەنامه های آئين خبش تاريخ ساسانیِ شاهنامه فردوسی گزيده
جاحظ نيز يک تأليف سياسیِ عمرو ابن حبر و (است » کتاب التاج«عربيش  کە نامه تاج

های دربارهای ساسانی  نامه ها و خبش نامه ها و فرمان حاوی نامه) خويش را اين نام داده است
نامه جمموعۀ اسناد رمسی  يعنی تاج. لت ايران با کشورهای ديگر بوده استهای دو و عهدنامه

شده  دولت ايران در دوران ساسانی بوده و تا پايان دوران ساسانی بر جملداتش افزوده می
» کتاب التاج«ابن قتيبه و » عيون االخبار«نامه را در  ئی از تاج های گزيده ترمجۀ پاره. است

نامه  ی و مسعودی و بيرونی و فردوسی نيز در موارد بسياری از تاجطرب. توان ديد جاحظ می
يکی از بازماندگاِن بزرگاِن نامه را  نامه و آئين نامه و خدای هائی از تاج پاره .اند استفاده کرده
 در اواخر ) معروف است ُمقَفّعکه در منابع عربی بەنامِ ابن( دادوَيە پورروزبه پارس بەنام 

  ترمجه کرد تا راه و رسم کشورداری را بەعربی خالفت عباسیهلای آغازينِساخالفت اموی و 
چند تأليف با استفاده از متون ايرانی اجنام  خوِد او نيز، بعالوه. آموزد گراِن عرب حکومتبە

ها  نامه با استفاده از آئين» االََدُب الّصغير«و » االََدُب الکبير«نامهای  بە دو کتابداد، و ازمجله
   ١.ان برای کشور داری باشدگر حکومت کرد تا راهنمای تأليف

 هنانعرب فراری داده و  ايرانيان در محلۀ کە  از کتاهبای بازمانده از دوران ساسانیچە آن
 و مأمون برای  الرشيدشان در زمان هارون مهت برمکيان و ايرانياِن پرورده بەداشته بودند بعدها

                                                 
 بەعنوِن گرفتند سپساز زبان ايرانی  ايرانی است کە عرهبا با مهان تلفظ و معنا  خالًصاواژۀ» ادب«. 1

مثالً، ايرانيان بەمرکز آموزش اخالقی و دينی و تعليم . برگردانده شد بەخوِد ما يک واژۀ عربی
ئی از اين  خالصه .ون در معنای جديدش دبستان گوئيمگفتند، و اکن می» ادبستان«قرائت و کتابت 

من منت .  مرجع برای آموزش ادبيات عرب است است و هنوز همبرای ما مانده چۀ ابن مقفعدو کتاب
 . ام ام خوانده عربی اين دو کتابچه را در دوران دبيرستانی



۹۹۲ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

زيج « ازمجلۀ اينها ١.عربی ترمجه شد بە)ەبيت احلکمهموسوم ب (آکادمی علوم و فنون بغداد
علی ابن زياد برای بيت احلکمه ترمجه کرد؛ کتابی ديگر در  کە در اخترشناسی بود» شهريار

اسحاق پسر يزيد  کە »خبتيارنامه«ابوسهل پسر نوخبت ترمجه کرد، کتاب  کە اخترشناسی
کارنامۀ اَرَدَشير «مل ترمجه کرد، کتاهبای جبله ابن سا کە »رستم و اسفنديار«ترمجه کرد، کتاب 

، »هبرام گور و مهرنرسی«، کتاب کردابان الحقی ترمجه   کە»روان کارنامۀ انوشە«و » بابکان
درباب تربيت » فرخ کتاب زادان«در اخالق و سياست، » حکمت مؤبدان مؤبد«کتاب 

يکی از : انه ترمجه شدهرکدام مهچون يک کتاب جداگ کە نامه هائی از تاج فرزندان، گزيده
ترمجه کرد، ديگر » عهد اَرَدَشير«بالذری با عنوان  کە های اَرَدَشير بابکان بود نامه اينها خبش

نامه گزيده شده بود و  از تاج کە روان بود  انوشەهای نامه فرمان اَرَدَشير بابکان و های نامه فرمان
 توسط اظاهًر کە »نامه مزدک« عنوان کتابی نيز با. در دو کتاب برای بيت احلکمه ترمجه شد

مزدکيان دربارۀ زندگی و شخصيت مزدک نوشته شده بوده در زمان هارون و برمکيان توسط 
جز نامش هيچ  کە بەاما اين کتاب بسيار مهم چنان مهجور ماند. عربی ترمجه شد بەابان الحقی

 نيز ابن قتيبه  ايرانیای ديگرِاز برخی کتاهب .اثری از آن در تأليفات عربی برای ما منانده است
ياد ) يکی از کتاهبای ايرانيان(» َبعض کُُتب الَعَجم« آورده است، و از آهنا با نام ی راهائ پاره
   . نيز بسيار استبەچنين کتاهبائی ارجاعِ او. کند می

منت آن برای ما  کە  نيز کتابی در سياسِت کشورداری تأليف کرده بوده خبتگانمهر بزرگ
آميزش را ايرانياِن دوزبانۀ  هائی از سخنان حکمت ه و ترمجه نيز نشده است ولی گزيدهمناند
در ) مهر چنين گفت بزرگ(» قال بُزرمجهر« با عبارت ۔وری ازمجله ابن قتيبه دين۔نگار  عربی

روان  انوشە بەمهر روزی در جملس بزرگکە   اينفردوسی ضمن يادآوریِ. اند تأليفاتشان آورده
ئی از سخنان آموزندۀ  ام تا راهنمای اکنون و آيندگان باشد، پاره ابی تأليف کردهکت کە گفت
  :روان چنين آورده است پرسشهای انوشە بەمهر را در پاسخ بزرگ

دار يـــــــــک روز بنشـــــــــست شـــــــــاد ن جهـــــــــا
ســــــخن گفــــــت خنــــــدان و بگــــــشاد چهــــــر  

از کهتـــــــــــران« کە ســـــــــــيد خـــــــــــسرو  بپـــــــــــر
تـر اسـت    دانـا  کە   آن کس «چنين گفت ک  

رگــــــــــــــــان داننــــــــــــــــده را بــــــــــــــــار داد  بــــــــــــــــز
ــوزرمجهر    ــرِ ختـــــــــــــت بنشـــــــــــــسته بـــــــــــ بـــــــــــ

» يــــــــشۀ مهتــــــــران؟ شــــــــد انــــــــد را بــــــــا کــــــــه
» تـــــــــر اســـــــــت انــــــــا   هــــــــر آرزو بـــــــــر تـــــــــو ەب

                                                 
ودند، ابتدا نامش دار  هارون الرشيد تأسيس کرده ب خالفِتاين آکادمی کە برمکيان در دوران. 1

خانۀ (کده  انیِ دانشاحلکمه بود و در زمان مأمون نامش بيت احلکمه شد، و هردو ترمجۀ عبارِت اير
 .بود) دانش



۹۹۳ ساسانی شاهنشاهی

 شــــــاه گفــــــت بــــــدو»انــــــاکــــــدام اســــــت د«
ــو  فــــر بەآن کــــو«چنــــين گفــــت ک مــــان ديــ

نيــــــــروی شــــــــير بەه انــــــــد اهــــــــرمن هــــــــم َد
ده ديــــــو چيــــــست« کە ســــــيد خــــــسرو بپــــــر

آز و نيـــــــــــــــاز« کە چنـــــــــــــــين داد پاســـــــــــــــخ
اسـت و کـين      است و ننـگ     دگر خشم و رشگ   

از کـــــــــس نـــــــــدارد ســـــــــپاس  کە دهـــــــــم آن
ــدو گفــــت   ــز   «بــ ــا گــ ــن شــــوم ده بــ نــــد از ايــ

ــخ  ــين داد پاســـــــــ ــسرو بەچنـــــــــ آز« کە خـــــــــ
 او را نبيننــــــــــــــد خــــــــــــــشنود ايــــــــــــــچکــــــــــــــه

ــاز ــدوه و دردکە   آننيــــــــــــــــــــ او را ز انــــــــــــــــــــ
 رشـگ  ديـوِ  ۔خـسروا ۔چو زاين بگذری    

ــر ننــــــــگْ  ــتيز   دگــــــ ــا ســــــ ــَود بــــــ ــوی بــــــ  ديــــــ
ــوِ  ــر ديـ ــشم و جـــوش   دگـ ــر خـ ــين اســـت پـ  کـ

ــر نــــــه مهــــــر      ــه خبــــــشايش آرد بــــــر او بــــ نــــ
ــخن  ــر آن ســـــ ــين دگـــــ ــز دروغ کە چـــــ او جـــــ

چــــــــين و دو روْی ديــــــــو نــــــــد ســــــــخن مبــــــــا
دميــــــــــان دو تــــــــــن کــــــــــين و جنــــــــــگ آورَ   

ســــــــپاس  بــــــــی دانــــــــش و نــــــــادگــــــــر ديــــــــوِ
ســـت کـــی ديـــک او رای و شـــرم انـــد بـــه نـــز

ــر  ــا بپـــــــــ ــهريار   ز دانـــــــــ ــيد پـــــــــــس شـــــــــ ســـــــــ
داده اســــت گيهـــــان خـــــديو  چە بــــه بنـــــده 

 ِخــــــــــرددســــــــــِت کە چنــــــــــين داد پاســــــــــخ 
خــــــــــرد بــــــــــاد جــــــــــان تــــــــــو را رهنمــــــــــون     

شـــــن اســـــت  ديـــــوان خـــــرد جـــــوز مشـــــشيرِ
شـــــــــــته ســـــــــــخن يـــــــــــاد دارد خـــــــــــرد گـــــــــــذ

ــَود   ــود بـــــ ــر خـــــ ــيم کە   آنوگـــــ ــوانيم خـــــ خـــــ
 نيــــک خــــوین خــــوش بــــَود بــــر دلِجهــــا

» کـــــــه دانـــــــش بـــــــَود مـــــــرد را در هنفـــــــت «
ــد   ــان خـــــــــــ ــردازد از راه گيهـــــــــــ ــو  نپـــــــــــ يـــــــــــ

» يـــــــــرز  بەکـــــــــه آرنـــــــــد جـــــــــان و خـــــــــرد را
ــا    ــرد را ببــ ــشان خــ ــز ايــ ــر  کــ ــد گــ ــست؟ يــ » يــ

نــــــــــد بــــــــــا زور و گــــــــــردن فــــــــــراز   دو ديــــــــــو
چـــــــين و دو روی و ناپـــــــاک ديـــــــن  ســــــخن 

» بـــه نيکـــی، و هـــم نيـــست يـــزدان شـــناس 
» کـــــــــــدام اســـــــــــت اهـــــــــــريمنِ زورمنـــــــــــد؟

ــر   ســـــــــتم ــَود ديـــــــ ــاره ديـــــــــوی بـــــــ ــاز  گـــــــ ســـــــ
ــا  ــزونيش بــــــــ ــه در فــــــــ ــد بــــــــــسيچ   مهــــــــ شــــــــ

اره زرد مهـــــــــــی کـــــــــــور بيننـــــــــــد و رخـــــــــــس 
شــــــگ   يکــــــی دردمنــــــدی بــــــَود بــــــی پــــــز    

بـــــــــد کـــــــــرده چنگـــــــــالْ تيـــــــــز     بەمهيـــــــــشه
بـــــــــد گـــــــــِه خـــــــــشْم هـــــــــوش   ز مـــــــــردم بتـــــــــا

دژآگــــــــــاه ديــــــــــوی پــــــــــر آژنــــــــــگ چهــــــــــر   
انــــــــد ســــــــخن بــــــــا فــــــــروغ   انــــــــد، نــــــــر نــــــــد
يـــــــــده دل از بـــــــــيم گيهـــــــــان خـــــــــديو     بـــــــــر

رد شِکپيوســــــــــــتگی بِــــــــــــ کە شــــــــــــد بکــــــــــــو
ــر  نبـــــــا دمنـــــــد و نيکـــــــی شـــــــناس   شـــــــد خـــــ

» سـت  به چشمش بد و نيک هـر دو يکـی         
چـــــــون ديـــــــو بـــــــا دل کنـــــــد کـــــــارزار  «کـــــــه 

ــو   ــار کـــ ــه از کـــ ــد دســـــت ديـــــو؟    کـــ » تـــــه کنـــ
ــردارِ ــرز کـــــــــــــ ــذرد    اهـــــــــــــ ــان بگـــــــــــــ يمنـــــــــــــ

ــه راهــــــی دراز اســــــت پــــــيش انــــــدرون    کــــ
 داننــــــــده زو روشــــــــن اســــــــت  دل و جــــــــاِن

بــــــــــــه دانــــــــــــش روان را مهــــــــــــی پــــــــــــرورد 
ــيم     ــو بــــــــ ــدارد دل از ديــــــــ ــا او نــــــــ ــه بــــــــ کــــــــ

 درِ آرزوی ِگــــــــــــــــــــــــــــــــرِد بەنگــــــــــــــــــــــــــــــــردد
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ــا  ــخنهای بــــــــ ــون   ســــــــ ــويم کنــــــــ ــده گــــــــ ينــــــــ
يـــــــــــــــدواردمنـــــــــــــــد و اّم مهيـــــــــــــــشه خـــــــــــــــر

نينديـــــــــشد از کـــــــــار بـــــــــد يـــــــــک زمـــــــــان    
ــر  ــر هــــــ ــد  کە دگــــــ ــشنود باشــــــ ــنج بەخــــــ گــــــ

ــو  ــرد  بەکــــــــــــسی کــــــــــ ــنج و درم ننگــــــــــ گــــــــــ
 يــــــــــزدان نگــــــــــردد ســــــــــرش مــــــــــاِن ز فــــــــــر

بـــــــر ايـــــــن مهنـــــــشان اســـــــت پرهيـــــــز نيـــــــز 
زيــــن ده کــــدام اســــت شـــــاه   «بــــدو گفــــت   

خـــــــــــــــرد اِهر«چنـــــــــــــــين داد پاســـــــــــــــخ کە 
مـــــــردم بِـــــــدوی کە مهـــــــان خـــــــوی نيکـــــــو

ــو  ــن گــــــ ــر وز ايــــــ ــو هــــــ ــتوار  ان گــــــ ــرِ اســــــ هــــــ
وز ايـــــــــشان اميـــــــــد اســـــــــت آهـــــــــسته تـــــــــر 

نــــــــــجر  بەوز ايــــــــــن گــــــــــوهران آز ديــــــــــدم
بِـــــــه چە هـــــــا از هنـــــــر«بـــــــدو گفـــــــت شـــــــاه 

ــين داد پاســــــــخ  هــــــــرک او ز راه« کە چنــــــ
ــا ــام     بيـــــــ ــام و نـــــــ ــه کـــــــ ــی مهـــــــ ــد ز گيتـــــــ بـــــــ
ــر ــيد ازو نـــــــــــــام  بپـــــــــــ ــردار  ســـــــــــ وگَـــــــــــــبـــــــــــ

 نــــــــــــــــــرمزِآوا بەچنــــــــــــــــــين داد پاســــــــــــــــــخ
يــــــد بــــــر ايــــــن بــــــر خــــــرد ونــــــی جنــــــو فــــــز«

ــر   ــا بپــــــــ ــيد ِمــــــــــ  وز آن پــــــــــس ز دانــــــــ هســــــــ
ــه اســــت  دانــــش« کە چنــــين داد پاســــخ  بــ

گــــــــــنج  بەآزد کــــــــــه دانــــــــــا بلنــــــــــدی نــــــــــه   
ســــــــيد شــــــــاه بپــــــــر  اشز نيــــــــروی خــــــــصم

 بـــــــــــدکـــــــــــردارِ« کە چنـــــــــــين داد پاســـــــــــخ
ــر  ــا بپــــــــــ ــر   ز دانــــــــــ ــيد پــــــــــــس دادگــــــــــ ســــــــــ

چنـــــــــــين داد پاســـــــــــخ بـــــــــــدو رهنمـــــــــــون   
ســت و ســست اگهــر بــی هنــر زار و خــوار    

چيـــــست بەجـــــان را زدودن«بـــــدو گفـــــت 

ــه دل را ــوَ  بەکــــــــ ــادی بــــــــ ــون د رهشــــــــ نمــــــــ
نبينــــــــــــــد جــــــــــــــز از شــــــــــــــادیِ روزگــــــــــــــار    

 نگيــــــــــــرد کمــــــــــــان ،رِه راســــــــــــت گيــــــــــــرد
ــه ــارد تــــــــــــنش را  نــــــــــ نــــــــــــج ر  بەآَزد، نيــــــــــ

شــــــــــی بگــــــــــذرد  مهــــــــــه روزِ او بــــــــــر خــــــــــو
ــم گـــــــوهرش   سرشـــــــِت  بـــــــدی نيـــــــست هـــــ

ــر  ــه نفـــــ ــزدانوشـــــــد او راِه کـــــ ــز بە يـــــ » چيـــــ
ــســــــــــــوی نيکويي ــاهــــــــــ ــده راه ا منــــــــــ » ينــــــــــ

» ز هــــــــر دانــــــــشی بــــــــی گمــــــــان بگــــــــذرد    
ــا ــ مبـــــــ ــا َنـــــــ ــه ســـــــ ــا آبِ ر  د مهـــــــ ــه بـــــــ وی لـــــــ

تـــــــــــــنِ ُخـــــــــــــشُندی ديـــــــــــــدم از روزگـــــــــــــار  
ــر ــا   بــــــ ــج و شــــــ ــوده از رنــــــ ــر   آســــــ ــسته تــــــ يــــــ

ــا  » بـــــــد ز گـــــــنج  کـــــــه مهـــــــواره ســـــــيری نيـــــ
» ينـــــــده ِمـــــــه  جـــــــوکـــــــه گـــــــردد بـــــــدو مـــــــرِد

نگـــــــــردد، بـــــــــَود بـــــــــا تنـــــــــی بـــــــــی گنـــــــــاه   
» جــــــــــــام و آرام و کــــــــــــام از اجنــــــــــــام فــــــــــــر

ــدامين بــــــَود پــــــيش     ــز ايــــــن ده کــــ » رو؟ کــــ
گفتــــــــــــار گــــــــــــرم  بەســــــــــــخنهای دانــــــــــــش

» ر بگـــــــذرد خـــــــرد بـــــــی گمـــــــان بـــــــر هنـــــــ    
ــه  ــه؟  «کــ ــردم کــــدام اســــت بــ » فرهنــــِگ مــ
دمنــــد خــــود بــــر جهــــان بــــر مــــه اســــت   خــــر

» تـــــــــــــن خـــــــــــــويش را دور دارد ز رنـــــــــــــج 
» چون ُجست خـواهی مهـی دسـتگاه       «که  

ــصمِ  ــَود خــــــــ ــرد بــــــــ ــن روان و خــــــــ »  روشــــــــ
»  هبتـــــــر بـــــــَود يـــــــا گهـــــــر؟ فرهنـــــــْگ«کـــــــه 
هـــــر فــــــزون   هنـــــگ باشــــــد ز گـــــو   فـــــر «کـــــه  

درســـــت  شـــــد روان تـــــن هنـــــگ بـــــا بـــــه فـــــر
ــ هنـــــر » چيـــــست؟ بەای تـــــن را ســـــتودنهـــ
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ســـــر  بەســـــر«گفـــــت او  » بگـــــويم کنـــــون «
ــرد را خلعــــــــتِ  ــرد مــــــ ــزدیخــــــ  ســــــــت  ايــــــ

  

در  بەاگــــــــــــــر يـــــــــــــــاد گيــــــــــــــری مهـــــــــــــــه در  
 »ســت ســت و دور از بــدی ايــشه دور ز انــد

  
. ليف شده بوده استروان تأ  در زمان انوشەئیان و بالغت نيز کتاهبادر زمينۀ دستور زب

خودش در اوائلِ سدۀ سوم هجری ديده، و مهمترين مرجع  کە  ياد کردهکاروَندجاحظ از کتاب 
   :نوشتهاو . رفته است مشار می بە ادبيات ايرانیزبان و

 و در زبانْ آموزددر فنون بالغت کسب مهارت کند و واژگان غريب  کە هرکس عالقه دارد
   ١.تبحر يابد کتاب کاروند را مطالعه کند

ويژه  به۔در اوائل خالفت عباسی سرمشق ايرانيان دوزبانه  کە بود» کاروند«مهين کتاب   
صرف و حنو و ( برای تأليف دستور زبان عربی ۔و خليل فراهيدی) سيبويه(سی بويە پار سيب

   .شد) ِعلُم اللغه
مشاری از آهنا را ايرانيان  کە در ادبيات داستانی نيز چندين کتاب تأليف شده بوده

و » مهرآزاد گشنسب« کتاهبای داستانیِ مثالً. دوزبانه در زمان هارون و مأمون ترمجه کردند
هزار «کتاب . عربی برگرداند بەرا علی ابن عبيد ريحانی» روشنايی دل«و » پهلراس کی«

شب درآمد نيز از يادگارهای دوران  صورت کتابِ هزار و يک بەيهائیکار دستبا  کە »داستان
عربی  کە بەنيز ازمجله کتاهبای داستانی بود» دارا و بت زرين«کتاب . ساسانی بوده است

های سدۀ پنجم هجری با منت  تا نيمه کە داستانی دوران ساسانیيکی از کتاهبای . ترمجه شد
توسط » ويس و رامين«در زمان سلجوقيان با عنوان  کە هپلوی در دست بوده کتابی است

نظم کشانده شد، و سرمشقی برای سرودن کتاب  بەپارسی رايج زمان بەفخرالدين اسعد گرگانی
از  کە و و شيرين را نيز نظامی ادعا کردهکتاب خسر. خسرو و شيرين توسط نظامی گنجوی شد

که در بردع «(نزد کسی در شهر بردع حمفوظ مانده بوده است  کە منت کتابی استفاده کرده
مشخص نيست کە اين کتابِ مورِد . )»مرا اين گنجنامه گشت معلوم« و »سوادش بود موقوف

   .ده استولی بەزبان هپلوی بو ، تأليف شده بودهاشارۀ نظامی در چە زمانی
ميان ُخنياگری   بسيار زيادی کرد و در اينرفِت پيشروان هنرها  در زمان خسرو انوشە

شادزيستی خبشی از تعاليم دين ايرانی بود، و مزدک . از مقام خاصی برخوردار شد) موسيقی(
 بەشادزيستی و روان نيز انوشە. ها و تعاليمش بيش از پيش بر اين امر تأکيد کرده بود در نوشته

موزيک و آواز و (بزم باده و خنياگری . هناد  امر امهيت بسيار زيادی میشادیِ مردمِ کشورش
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فردوسی در شاهنامه در دهها مناسبت ضمن يادآوریِ . از لوازم اساسیِ شادزيستی است) رقص
 مثالً. ی کرده استيآرا  و بزمنوشی بادهشادزيستی و  بەبزم شاهنشاهان و بزرگاِن ايران تشويق

راستی پيشه کن و  کە کند خوانندۀ شاهنامه توصيه می بەروان  سخن از بزمهای انوشەضمن
خدا را از خويشنت خشنود سازی، و شادزيستی و باده و ُخنياگری را گناه مپندار و از  کە بکوش

  :آن دوری مکن
 راســــــــــتی مگــــــــــردان ســــــــــر از ديــــــــــن و از

  زرد خـــــــواه جـــــــام مـــــــیِ ،گـــــــرت هـــــــست 
ــستی مکـــــن     ــوی و ســـ ــرب جـــ ــشاط و طـــ  نـــ

  

ــدای آوَرد   ــشم خــــــــــ ــه خــــــــــ ــتی کــــــــــ  کاســــــــــ
 گنــــــــــاه مــــــــــی را مــــــــــدان ازّ بــــــــــه دل خــــــــــر

 افــــــــــــــه مپــــــــــــــرداز مغــــــــــــــز ســــــــــــــخن گــــــــــــــز
  

کشور آورد تا وسائل شادی مردم  بەها، لوليان را از هندوستان اگر هبرام گور، بنابر افسانه
دانان  روان هنرمندان و موسيقی را فراهم آورند و باعث گسترش هنر مردمی شوند خسرو انوشە

جود و  بەزمان سابقه نداشت در کشور تا آن کە ايت گرفت و يک هنر اشرافیرا در کنف مح
 )نقاشی(نگارگری هنرهای . مانند رسيد  بییشکوه بە از او در دربار خسرو پرويزپس کە آورد

اوج رسيد  بەروان  در زمان خسرو انوشە)تذهيب( زراَندودی  و)سازی جمسمه(پيکرتراشی و 
ها آثار شکومهندی در  نضج بيشتر دست يافت، و در اين زمينه بەسپس در زمان خسرو پرويز

  . مهتا بود در نوع خود در جهان بی کە ايران آفريده شد
يک آرشيو بزرگ سلطنتی در کوهستان ) نزديکی کازرون(در شاپور  کە نوشتهاستخری 

رکدام از ی از کارنامۀ ه از شاهنشاهان ساسانی با شرحهای گوناگون هريک پيکره کە دائر بوده
  . شده است آهنا در آن نگهداری می

 توانيم تصور کنيم وضعی داشته، ولی می چە اين غار در زمان ساسانيان کە دانيم ما منی
دست آهنا، ايرانيان خبشی  بەايران و ختريب عناصر مادی متدن ايرانی بەپس از محلۀ عرهباکە 

 برد عرهبا اند تا از دست ن داشته بودهاين مکان منتقل کرده هنا بەاز آرشيو سلطنتی استخر را
 از ئی جمموعه آثار های اندکی از بازماندهچشم خود ديده  بەاستخریچە   آن.دور مباندبە

 تنها قطعۀ بازمانده  اکنون.ديعه هناده شده بوده استو  بەآن غاردر  کە های هنری بوده ساخته
  در زمان سلجوقیاِن مؤمنِ ترک و عربستيز فرهنگ ختريبِاز  کە  برای ما ارمجنداز اين آثارِ

   . شاپور دوم است شاهنشاْهشکسته از نيمپيکرۀ دور مانده است يک  بەبعدبە
تيسپون در زمان . تيسپون منتقل شد بەروان برای مهيشه پايتخت ايران در زمان انوشە

تر  پائينترين شهر جهان بود، و  مندترين و مرفه زيباترين و شکوه ترين و  جوانروان انوشە
روان در مراسم بارِ عام در ايواِن کاخ بر  انوشە کە نوشتهطربی .  خواهيم داشتیاش سخن درباره
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بر روی  کە  سنگين بود و سرش حتملِ آن را نداشتکە ۔چوننشست، تاجِ شاهنشاهی  ختت می
ن نشست چنا  با زجنيری از سقف ايوان آويخته بود، و او وقتی زير تاج می۔سرش گذاشته شود

برای باريابی آمده  کە  بزرگانی و جايگاِهشاهیميان ختت .  استنشستهتاج بر سرش  کە بود
شد، و  کنار زده می بەنشست پرده شاهنشاه بر ختت میکە   آنبودند پرده کشيده بود، و پس از

افتاد از  آهنا می بەچشم حاضرانکە   کە مهينشکوه ختت و تاج و رخت شاهنشاهی چنان بود
   ١.هنادند  فرد آورده بر زمين میهيبتش سر

   :روان چنين نوشته است نامه دربارۀ ترتيبات بارگاه خسرو انوشە مؤلف پارس
از دست راسِت ختِت او کرسیِ زر هناده بود؛ و  کە و درمجلۀ آئينِ بارگاِه اََنوَشَروان آن بود

جای َمِلِک کرسی يکی  و از اين سه. از دست چپ و پس مهچنين کرسيهای زر هناده بود
 چون کە ديگر جای َمِلک خزر بود، چين بودے و ديگر جای َمِلِک روم بودے و سه

 ساله اين سه کرسی هناده بودے و مهه. ها نشستندے بارگاه او آمدندے بر اين کرسیبە
و در پيشِ ختْت کرسیِ زر . نداشتندے، و جز اين سه کْس ديگری برآن نيارستے نشسنتبر

و زيرتر از آن . و فروتر از آن کرسیِ مؤبِد مؤبدان بودے. رآن نشستےمهر ب بزرگ کە بودے
کس  هيچ کە ترتيْب معين بودے بەو جای هريک. چند کرسی ازهبرِ مرزبانان و بزرگان

و چون خسرو بر يکی خشم گرفتے کرسیِ او از آن ايوان . منازعِت ديگری نتوانستے کرد
   ٢.برداشتندے

 آدابِ بزم آمده بوده بەنامه مربوط زارشهای بسياری در آئين نيز گشاهاندربارۀ بزمهای   
مان ز   کە بەجاحظ در گزارشی. بعدها توسط ايرانياِن دوزبانه وارد تأليفات عربی شده استکە 

 نوشته،  استروان بوده دوران انوشە بەمربوط کە  ولی معلوم استداده،اَرَدَشير بابکان نسبت 
مرتبۀ دوْم . اهشان در جملس شاهنشاه پنج گز دورتر از پرده بودگانْ جايگزاد شاهسپهبدان و کە 

در فاصلۀ پنج گز از طبقۀ  کە ان و بازرگانان بودگر صنعتدر نشسْت ازآِن اشراف و اهل دانش و 
 گوناگون نظرخواهی موضوعاِتشاهنشاه از آهنا دربارۀ  کە اينها کسانی بودند. نشستند اول می

گويان و خندانندگان  آفرينان و لطيفه صلۀ پنج گزیِ اينها دستۀ شادیپس از اينها در فا. کرد می
سرپرست .  طبقه بوداين نيز جايگاهشان در )آوازخواناننوازندگان و ( خنياگران .نشستند می

 کرد و هنگام خنياگری، نوازنده خواننده را مهراهی می بە.شد ناميده می» باش ُخّرم«بزم 
شاهنشاه در بزم حضور داشت  کە تا وقتی. نواخت  نوازنده میخواند خواننده می کە آهنگیبە
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۹۹۸ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

جز ماهرترين نوازندگان و ماهرترين خوانندگان اجازۀ نواخنت و خواندن نداشتند، ولی گاه 
نوازندگان طبقۀ دوم  بە، وشودسرخوشی در او هويدا  کە شاهنشاه چندان بنوشد کە ممکن بود

کردند،  و برجسته مهراهی کنند؛ ولی آهنا خودداری میبا خوانندگان ممتاز  کە بفرمايديا سوم 
 را اجرا فرماناين فرمان را شاهنشاه در مستی صادر کرده است، و اگر آهنا  کە دانستند زيرا می

دو نوجوان در جملس بزم حضور . خود آيد از آهنا ابراز خشنودی خواهد کرد بەنکنند وقتی
. کردند در حال مستی و سرخوشی را يادداشت میکليۀ سخنان شاهنشاه با نديمان  کە داشتند
 کە شد  شاهنشاه متوجه میچە چنان. شد ها برای شاهشاه خوانده می  روز ديگر نوشتهبامداِد

 نان خوراکمامروز  کە کيفر خطايم آن است«: گفت  می استخطائی لفظی از او سر زده بوده
   ١.»جوين و پنير باشد

دو روز در  کە او مقرر کرده بود کە  گفتيم۔ير بابکانضمن سخن از اَرَدَش۔پيش از اين 
اين رسم تا پايان دوران ساسانی ادامه داشته  کە رسد نظر می بە.هفته روزهای بزمِ شادی باشد

بزم باده  بەروز روزی يک هر سه کە رسم شاهان ايران چنان بود کە نوشتهجاحظ . است
 بابکان برای شادی مقرر کرده بوده يکی وسط گفتيم اَرَدَشير کە  پس آن دو روزی٢.نشستند می

رمسی کە   بلدربار شاهنشاه نداشته بە اختصاصاين رسْم. هفته و يکی آخر هفته بوده است
؛ زيرا شادزيستی در دين اند داده اجنام میحسب توان و امکاناتشان  بەمهۀ مردم يران کە بوده

؛ لذا برگزاری بزم شادی شده است  میرفته و خشنودیِ خدا را باعث مشار می بەايرانی عبادت
مراعات در مهۀ آباديها در شهر و روستا جزو عباداِت خداپسند بوده و مردم کشور اين رسم را 

   .اند کرده می
 دربارۀ رسم تبادل هدايا در جشنهای نوروز و  با استفاده از متوِن بازماندۀ ايرانی،جاحظ

   :نوشتهجا  در يکاو . است مفصلی آورده ًتامهرگان گزارش نسب
. نشست روز در نوروز برای بار عام می روز در مهرگان و يک يک کە رسم پادشاه چنان بود
در بار عام  کە مردم از بزرگ و کوچک و اشراف و عوام اجازه داشتند  در اين دو روز کليۀ

 ن کە بانگ دردهند تا مردم برای ايفرمود میروز پيش از اين روز  شاه چند. شرکت کنند
 نوشت، ديگری کرد، ديگری دادخواهی می يکی شکايتش را آماده می. روز آماده شوند

عرض شاه خواهد رسيد با  بەشکايت کە کرد با يکی اختالفی داشت اگر فکر میکە 
 ورودی  مورد اعتماد را بر درِکساِن کە فرمود میمؤبد  بەشاه. رسيد مصاحله می بەشاکيش
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 کە  نشود، و مهه بتوانندجايگاه بە ورود کسیکس مانعِ چ بار عام بگمارد تا هيجايگاِه
 هرکه مانع دادخواهیِ« کە شد  میزده شاه بانگ فرمودۀ بەو. شاه برسانند بەعرايضان را

از خدا  هرکە و.  شاه را ناديده گرفته استفرمانکسی شود از خدا نافرمانی کرده و 
   ١.» باشدخدا و شاه اعالن جنگ داده کە بەانگارنافرمانی کند 

فراخور حال خودش  بەدر جشنهای نوروز و مهرگان هرکس کە رسم بود کە نوشتهو   
گرفتند، نوع هديه و نام و نشان  ئی هدايا را حتويل می  ويژهمأموراِن. ئی برای شاه بفرستد هديه
 پرهبا و چە  در مقابل هرکدام از هدايا،تا فرمود میکردند، سپس شاه  برنده را ثبت می هديه

 کە ممکن بود. فرستنده فرستاده شود هبا، هديۀ متقابل برای هديه اندک و کم چە ارمجند بود و
 فقط يک ترجنی برای شاه بفرستد؛ و برای اين نيز هديۀ درخورِ باشددست  تنگ کە يکی

 در رخت کە هرچە  حملی آن بودشهرياران رسم شاه و نيز،. شد هديۀ خودش فرستاده می
 در تابستان رخت هرچە کردند، و  میخبشدند در نوروز در ميان مردم زمستان پوشيده بو

   ٢.کردند  میخبشپوشيده بودند در مهرگان در ميان مردم 
 مرزهای کە مثالً چنانآمد،  پيش میبەمشکلی برای کشور  کە در مواردی کە نوشتهنيز 

هنگام ناهار و  بە کەکشور مورد تعرض دمشن قرار گرفته باشد، عادت شاهان ايران چنان بود
مؤبد و   مؤبدان؛هنادند سرکه و سبزی بر سفر میکشيدند و نان و منک و  های ساده می شام سفره

خوردند، سپس   و اينها اندکی مینشاه؛ شاهشدند می مهمانی فراخوانده بەسپهبِد سپهبدان
) رده شده بودبا مخير و زردۀ ختم مرغ و شکر در روغن سرخ ک کە  سادهنوعی شيرينیِ(آورد  بزم
خوردند، و پس از آن دربارۀ راههای مقابله با مشکل  آوردند، و هرکدام يک لقمه از آن می می

 شاه و کلی برطرف نشده بود حالِ بەمشکل کە تا وقتی. نشستند  میگفتگو و تبادلِ نظر بەکشور
شد، و کليۀ  یشد بار عام داده م مشکل برطرف میکە   آنپس از. بزرگان کشور بر اين منوال بود

عايا نيز اجازه ر   بەروز در اين. گفتند او تربيک می بەرسيدند و حضور شاه می بەبزرگان کشور
. درگاه خدا در مراسم بار عام حاضر شوند بەبرای عرض تربيک و شکرگزاری کە شد داده می

ه با بزرگان  شاخوِد. شد های ويژه کشيده می های ويژه و برای رعايا نيز سفره برای بزرگان سفره
چون غذا خورده . شد  در مجع رعايا حاضر می)وزير خنست (دار فرمان نشست، و بزرگ می
کردند و شادی  افروزی می  بزمهاشانافروزان و خنياگران و هنرپيشگان با هنر شد بزم می
کردند، و  پرداختند و شکرگزاری می جشن و شادی می بەآفريدند، و مهۀ حاضران می
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   ١.»اثرش در انسان هويدا باشد کە  نعمت آن استشکر«: گفتند می
چنين جشنی در سراسر کشور توسط شهرياران و حاکمان  کە مفهوم اين گزارش آن است

خطر از سر کشور مرتفع شده است جشن مهگانی برپا کە   آنشکرانۀ بەشد و حملی برگزار می
مجعی نبوده   دستهافشانیِ دست ايرانيان جز جشنِ شادی و پايکوبی و  عبادِتالًاصو. کردند می

 کە ئی در کنار آذرگاه وجود داشته ئی، از شهر و روستا، مکان ويژه در کنار هر آبادی. است
 و مردم آبادی در روزهای خاصی زن و مرد و ٢؛)گاه يعنی جشن ( بودهچَە مَيلَەا نامش ظاهًر

شن برپا داشته و ساز عنوان مراسم عمدۀ عبادْی ج بەاند و رفته آجنا می بەبزرگ و کوچک
شايد آن . اند کرده کوبی می افشانی و پای اند و دست خوانده اند و غزل و سرود می نواخته می

 کە نوشند گويد ايرانيان فقط در روز خاصی چندان باده می می کە  باستانگزارشهای يونانياِن
 کە  و سده باشد جشنهای نوروز و مهرگاننيزچنين جشنهائی و  بەشوند مربوط مسِت مست می

مردۀ  جان و نيم آخرين منونۀ بی. شده است در فضای باز و دور از شهر و روستا برگزار می
، ولی ديگر ديری کە شود ناميده می» در به سيزده«اکنون  کە بازمانده از اين جشنها مهان است

مجعی  دستهنوشی و خنيا و شاديهای  حال و هوای اصلیِ خويش را از دست داده است و از باده
   .در آن خربی نيست

 بەبازيهای اشرافی  مهۀ بزرگان کشور بودخاصِ کە روان عالوه بر ورزشهای رزمی انوشە
. بازی بوده است ترين بازيهای او شطرنج و نرد و چوگان  داشته، و پسنديدهنيز عالقۀ بسيار

 ندارد، زيرا در ايران آورده شد اساسی بەروان گويد شطرنج در زمان انوشە می کە داستانی
ميان آمده، و در  بەبازی در دربار ايران سخن گزارشهای يونانيان زمان هخامنشی نيز از شطرنج

 ايرانی انام شطرنج نيز واژۀ خالًص. کرد شاپور شطرنج بازی می کە سخن از شاپور نيز ديديم
نامۀ  دربارۀ بازيهای اشرافی ايرانيان در شاه٣.است» َرنگ َشت«است و شکل درستش 

   .فردوسی نيز گزارشهائی آمده است
ان، مند دانشبا شرکت مؤبدان،  کە روان  خسرو انوشە و ادبیِدربارۀ جمالس علمی
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شده گزارشهای بسياری در تأليفات عربی ايرانياِن  پزشکان، فيلسوفان، و اديبان برگزار می
 مفصلی از جمالس ًتاسبفردوسی با استفاده از متوِن هپلوی، داستاهنای ن. دوزبانه آمده است

شده، و  برگزار می) روز ئی يک هفته(وار  هفته کە روان را آورده  خسرو انوشە و ادبیِعلمی
جاحظ و مسعودی . اند کرده و حبث و مناظره می يافته بزرگانی از اهل هر فنی در آن حضور می

 بلند و حمترمانۀ  جاِهگرِ  کە بياناند روان آورده گزارشهای خمتصری از جمالس خسرو انوشە
فراگيری از متخصصاِن علوم  بەروان  عالقۀ انوشەنيزروان و  ان و هنرمندان نزد انوشەمند دانش

هائی از متون بازماندۀ دوران ساسانی را در کتاهبايش آورده  گزيده کە مسعودی. و فنون است
   :جا چنين نوشته است يکاست 

 کە من بياموزيد بەحکمتی«: نگان گفتحکيمان و فرزا بەروان روزی در جملسش  انوشە
  . »هم برای خوِد من دارای فوايدی باشد و هم برای عموم رعايايم

روان  رسيد سخنانی گفت، و انوشە خاطرش میچە بە  آنموجب بەهرکدام از حاضران
مهر خبتگان  بزرگ بەچون نوبت. داد آهنا گوش می بەدقت بەير افکنده بود وز   بەسرش را

  . »کنم من مهۀ اينها را در دوازده کلمه برايت بيان می! شاهنشاها«: ر گفترسيد، بزرگمه
  . »بيان کن«: روان گفت انوشە
در خواهشهای نفسانی و بيم و هراس و  کە سرآغاز مهۀ اينها آن است«: مهر گفت بزرگ

 برايت کە در هرکدام از اين امور.  خشنودی خدا را درنظر داشته باشیىخشم و هو
دوم، . خشنودی خدا در آن است کە  خدا را در نظر داشته باش و مهان کنبەپيش آيد

سوم، مشورت با . ها پيماهنا و قراردادها و عهدنامه بەراستی در گفتار و کردار، و وفا
ان و مند دانش مند داشنتِ چهارم، ارج.  کە بەپيش آيدان و اهل رأی در هر امریمند دانش

پنجم، . حسب مقام و منزلتشان بەو دبيران و گماشتگانان دار سپهبزرگان و مرزبانان و 
جويی از آهنا در   و پاسخکارداران امور دستگاه قضايی، و نظارت بر پيوستۀ بازرسیِ
  و کيفر دادن،درستی اجنام داده بەاش را  وظيفهە بەهرک، و پاداش دادنهاشانمسئوليت
سیِ ادواریِ زنداهنا و نظارت ششم، بازر. انگاری کرده است  در اجنام وظيفه سهلەبەهرک

 ماندن در زندان درخورِ هرکە شايستۀ آزادی است آزاد شود و هرکە بر وضع زندانيان، تا
ها و بازارها و نرخ کاالها و امور  هفتم، نظارت دقيق بر اوضاع راهها و جاده. است مباند
هنم، . ر کشورمنظور برقراری امنيت و آرامش د بەهشتم، اجرای دقيق قوانين. بازرگانی

 و نزديکان و افراد فرزندانمند داشنت  دهم، ارج. افزار امر هتيۀ سالح و جنگ بە توجهبذلِ
يازدهم، گماشنت خربگيراِن آگاه در نقاط مرزی و . خانواده، و برطرف کردن مشکالتشان



۱۰۰۲ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

احتمال  کە خاطر آمادگی برای مقابله با هرگونه خطری بەنظارت بر حترکات پشت مرزها
 کردن جابەجادوازدهم، نظارت بر کارکردهای وزيران و گماشتگان، و . آمدنش برود پيش
   .»شايستگی اجنام وظيفه در مقامشان را ندارند کە کسانی
کليۀ  کە اينها سخنانی است:  زر بنويسند؛ و گفتآبِ بە تا اين سخنان رافرمودروان  انوشە

  ١.است کشورداری در آهنا بيان شده  وسياست بەامور مربوط
ــين روان   ــاه نوشـــــــــ ــود درگـــــــــ ــين بـــــــــ چنـــــــــ

بـــــــــد مهـــــــــو مهـــــــــو بـــــــــود جنگـــــــــی و مـــــــــؤ 
ــا   ــر جــــــــای کــــــ ــه هــــــ رآگهــــــــان داشــــــــتی  بــــــ

 جهــــــــــــانز بــــــــــــسيار و انــــــــــــدک ز کــــــــــــارِ  
خـــــــواه بـــــــدی نيـــــــک آگهـــــــان مـــــــؤ ز کـــــــار

ــه بگـــــــــذرانی مهـــــــــی  «کـــــــــه  گـــــــــاهی گنـــــــ
ش اســــــت هــــــم ايــــــن را دگــــــر بــــــاره آويــــــز
قيــــــع شـــــــاه  بــــــه پاســــــخ چنـــــــين بــــــود تـــــــو   

شـــگ چــو بيمـــارِ زار اســـت و مـــا چـــون پـــز 
ــه ــردد درســــــــت  بــــــ  يــــــــک دارو ار او نگــــــ

شــــــه ُبــــــدی انــــــو«بــــــدی گفــــــت  دگــــــر مــــــؤ
فـــــــت از هنفـــــــت  گـــــــان بـــــــر   گـــــــردارِ ســـــــپه

ــر    ــل و او بــــــــ ــرد از او گيــــــــ ــَنە بــــــــ ــه ُبــــــــ هنــــــــ
ســـــــخ چنـــــــين داد بـــــــاز  قيـــــــع پـــــــا بـــــــه تـــــــو

ــا  ــا پــــــــ ــپاه   کجــــــــ ــر ســــــــ ــد بــــــــ ــپانی کنــــــــ ســــــــ
ــر گفــــــت   ــو«دگــــ ــاودان   انــــ ــدی جــــ ــه ُبــــ شــــ
يـــــــه دار ايـــــــدر اســـــــت ور مـــــــا يکـــــــی نـــــــام

ســــــتآری، روا ا« کە چنــــــين داد پاســــــخ
ــا«ـبگفتنـــــــــد کـــــــــ يـــــــــه داران شـــــــــهر از مـــــــ

خــــــواب بە ســــــر انــــــدرآيــــــد نــــــهيکــــــی را 
از ايــن نيــست رنـــج  «ـچنــين داد پاســخ کــ   

ــد     ــرم زينـــــ ــاد و خـــــ ــان شـــــ ــم چنـــــ ــه هـــــ مهـــــ

مهــــــــــــو بــــــــــــود شــــــــــــاه و مهــــــــــــو هپلــــــــــــوان  
ســــــــــپهبد مهــــــــــو بــــــــــود و خبــــــــــرد مهــــــــــو      

اشــــــــــــتی  دســــــــــــتور نگــــــــــــذ بەجهــــــــــــان را
بـــــــد و نيـــــــک زو کـــــــس نکـــــــردی هنـــــــان     

ســــت بــــر پــــيش گــــاه   خــــا بــــر کە چنــــان ُبــــد
 آن کـــــــس خنـــــــوانی مهـــــــی بـــــــه َبـــــــد نـــــــامِ

ــوزش اســـــت     ــا پـــ ــد بـــ ــر چنـــ ــهگار اگـــ » گنـــ
خـــــستو شـــــود بـــــر گنـــــاه   کە آن کـــــس«کـــــه 

شــــــــگ  ان ســــــــريــــــــزان و ريــــــــز ز دارو گــــــــر
» شــــــگی خنــــــواهيم شــــــست  زبــــــان از پــــــز

شــــــــه بــــــــدی  بــــــــه داد و دهــــــــش نيــــــــز تــــــــو
بــــــــــه بيــــــــــشه درآمــــــــــد زمــــــــــانی خبفــــــــــت 

» مهـــــــــــــی بـــــــــــــاز گـــــــــــــردد ز هبـــــــــــــر ُبـــــــــــــَنە 
ــه  ــاز   «کــــ هــــــستيم از آن لــــــشکری بــــــی نيــــ

ــاه   ــدارد نگـــــ ــود را ز دزدان نـــــ ــه خـــــ » ؟کـــــ
ــا مـــــؤ   بـــــدان  نشـــــست و خـــــور و خـــــواب بـــ

ــزون    ــو افـ ــنج تـ ــنجش ز گـ ــه گـ ــر اســـت  کـ » تـ
ـــ  ــرۀ پـــــ ــه از فــــــ ــا  اکــــــ ــاهیِ مــــــ » اســــــــت دشــــــ
انــــــــد کــــــــز شــــــــب دو هبــــــــر     دو بازارگــــــــان

ــستان و چنـــــــــــگ و ربـــــــــــاب  از آوازِ »  مـــــــــ
دارنــــد گــــنج  کە جــــز ايــــشان هــــر آن کــــس 

» کـــــــــه آزاد باشـــــــــند و بـــــــــی غـــــــــم زينـــــــــد  
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ـــ  ــو ا«ـنبــــــــشتند خطــــــــی کـــــ ــه ُبــــــــدی  نــــــ شــــــ
بـــــــه ايـــــــوان چنـــــــين گفـــــــت شـــــــاه يمـــــــن     

ــه مــــــــر  ــد بــــــــيش يــــــــاد    مهــــــ دگــــــــان را کنــــــ
از مـــــــــرده يـــــــــاد« کە چنـــــــــين داد پاســـــــــخ

ــر آن کــــس  ــر کە هــ ــان دل از مــ   بُشــــستدگــ
  

ــِت َبـــــــــــــدی    ــو دور دســـــــــــ ــشه ز تـــــــــــ مهيـــــــــــ
 روان چــــــون گــــــشايد دهــــــن یَشــــــ کــــــه نــــــو

» پــــــر از غــــــم شــــــود زنــــــده را جــــــاِن شــــــاد  
دارد خـــــــــــرد بـــــــــــا نـــــــــــژاد   هـــــــــــرکە کنـــــــــــد
» ييهـــــــــا درســـــــــت  شـــــــــد ورا نيکـــــــــو  انبـــــــــ

  
آميز در تأليفات ايرانيان دوزبانۀ دوران خالفت عباسی  روان دهها َمثَلِ حکمت از انوشە

اند ترمجه  نوشته» سيَرة انوَشَروان«عربْی  بەنامش را کە »روان کارنامۀ انوشە«از کتاب  کە آمده
. َوری در عيون االَخبار آورده است نمشار بسياری از اين مثلها را ابن قتيبه دي. اند کرده بوده

يکی از اين پنج چيز داشته باشد سکونت  کە در شهری کە گفت روان می انوشە: نوشته مثالً
   ١.حاکم مقتدر، قاضی دادگر، بازار پررونق، پزشک ماهر، آبِ جاری: مگيريد

  برای)قنوات(ها  ايجاد کهن بەشاهان و شهرياران ايران کە بنابر مهين ديدگاه بوده
داده و اين   امهيت بسيار می، هم برای آشاميدن و هم برای ِکشت و زرع،جريان افکندِن آببە

آبِ جاری  کە بينيم  نيز میی ايرانياندر دعاها و منازها. اند مشرده کار را از دستورات دين می
   ).…ە ستائيم ک آهبای روان را می( است مورد ستايش

 کە فرمود میکرد  مسئوليتی منصوب می بە وقتی کسی راروان انوشە کە نوشتهابن قتيبه 
 .شد چهار سطر را خالی بگذارند تا شاه امضاء کند برايش نوشته می کە نامۀ شاه زير فرمان

هم از تو  کە نيکان حمبت کن، با رعيت چنان رفتار کن به«: نوشت در باالی امضايش میگاه  آن
   ٢.»تاران را در بيم نگاه داررف بشکوهند و هم تو را دوست بدارند، و کج
ايران . روان شکومهندترين دوران ايراِن ساسانی است دوران سلطنت درازمدت انوشە

مثالش در هيچ  کە چنان رفاهی رسيدند بەچنان شکوهی رسيد و ايرانيا بەروان در زمان انوشە
ان ساسانی برای دربارۀ شکوه اير کە بسياری از گزارشها. شد  ديده منی زمانهجای ديگر جهاِن

  . روان باشد دوران انوشە بەمربوط کە تواند ما بازمانده است می
ايرانيان در زمان ساسانی در تأليفات  ۀرفت پيشگزارشهای بسياری دربارۀ علوم و فنون 

گفتند دبيران بايد بر  ايرانيان می کە نوشتهوری   ابن قتيبه دينمثالً. زبانه آمده است دوايرانياِن
گيری مساحت زمين و مساحت مربع و  حساب و هندسه و علمِ اندازه: ها مسلط باشنداين دانش
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جريان روز و شب و چرايیِ تغيير فصول و آمد و  چەگونگی و) کثير االَضالع(مثلث و چندضلعی 
بند در  ها و ايجاد سد و آب  دانش الزم برای ايجاد پل بر روی رودخانهنيزشِد ماهها، و 

 الزم و شناخنت راههای کاوش زمين برای يافنت آهبای زيرزمينی و دانشِزمينهای کشاورزی، 
 ابزارهای الزم برای جريان افکندنش بر روی زمين، و شناخنت  بەبرای بيرون کشيدن اين آهبا و

   ١.وران ان و افزارمندان و پيشهگر صنعت
يراِن دوران شناسی در ا در مياِن علوم، پزشکی و رياضيات و مهندسی و معماری و کيهان

 مفصلی ًتاکرد دربارۀ پزشکی گزارش نسبت  در دين. بسيار زيادی کردرفت پيشروان  انوشە
 گياهی، يکی با داروهای: کردند دو شيوه معاجله می بە ايرانی بيماريها راپزشکاِن. آمده است

ای اولی برای بيماريهای جسمی و دومی بر کە شناسانه و تلقين؛ های روان  با شيوهو ديگر
در  کە  دربارۀ عمل جراحی نيز پيش از اين در جای خود ديديم.بيماريهای روحی بوده است

پزشکان جراح و ابزار جراحی اشاره  بەکرد ۀ بسيار درازی داشته، و در اوستا و دينپيشينايران 
 گاه از دعا و تعويذ و اما در ايران هيچ. آن نيز بيان شده است بەرفته و احکام قانونی مربوط

شده، و چنين   برای معاجلۀ بيماريها استفاده منی و خرافیهای ومهی و شيوه» توسل«طلسم و 
کرد حکم  در اوستا و دين کە کلی ممنوع بوده؛ تا جائی بەو» جادوگری«ئی نزد ايرانيان  شيوه

ز شود ني ئی کە اکنون ارتباط با اَجِّنه ناميده می  شعبده.جادوگر بايد کشته شود کە شرعی آمده
 ممنوعيت .از فنون جادوگری بود و در قانوِن ايراِن ساسانی ممنوع و در خورِ کيفرِ شديد بود

نگ بلند از با بەيک مزداَيسن بايد کە آمده گاَتەدر .  زرتشت بوده کهنِجادوگری از دستورهایِ
  . جادوگران تّربا جويد

ا و هم برای مداوای در ايراِن ساسانی بيمارستاهنای متعددی، هم برای مداوای انساهن
اين مؤسسه  .بوده است» بيمارستان«دامها، در مناطق خمتلف کشور داير بوده و نامش نيز 

بعدها در اوائلِ خالفت عباسی با مهين نام و مهان تشکيالت توسط ايرانياِن گردانندۀ دستگاه 
ن برمکيان گزارشهائی از بيمارستاهنای سيار در زما. ويژه برمکيان، احياء شد  خالفت، بە
 طور ادواری برای سرکشی و بررسی وضع سالمت مردم بەبا جتهيزات کامل کە گويند سخن می

در زمان لشکرکشيها مهراه  کە از پزشکان و داروسازاِن ارتش. اند شده وستاها فرستاده میر بە
و   در دوران عباسیدربارۀ حممد زکريا رازی .اند نيز گزارشهائی در دست است سپاهيان بوده

مهۀ اين .  استگزارش مفصل در دستو تشکيالِت بيمارستانیِ او رياستش بر بيمارستان ری 
   .ارث رسيده بوده است بەترتيبات از ايران ساسانی برای خالفت عباسی

                                                 
 .۱۰۴/ ۱عيون االخبار، . 1
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های علمیِ  اند، و بيماران را با شيوه پزشکاِن دوران ساسانی ختصصهای گوناگون داشته
متخصصان بيماريهای  کە پزشکان نيز سخن رفته کرد از چشم ندر دي. اند کرده روزگار مداوا می

   . ديگر بوده استاند و کارشان سوای کار پزشکاِن چشم بوده
 .اند گفته می» شکچِستور َپ«پزشک را نيز  ده، و دامبو» شکچَِپ«پزشک نيز تلفظش 

 را اند وخته بودهکە از پدران آم ها بل شان را نه از استادان و مدرسه روستايی کە پيشهپزشکان 
اکنون در عربی هست از مهين واژۀ  کە »طبيب«واژۀ  کە دانيم اند؛ و می گفته می» بين تب«

  . ايرانی آمده است
 کە مزد پزشکان پيش از اين درجای خود از منت کتاب ونديداد خوانديم، دربارۀ دست

 تا يک ونده از يک اسپش اجتماعیِ معاجله حسبِ تواِن مالی و وضعيِت بە داوطلبانه والًمعمو
  . وسان بوده استوعده غذا در ن

در رأس مؤسسات هبزيستی ) رئيس هبداشت ايران (بد ايران درستيک وزير با منصب 
تأسيس مراکز  کە رسد نظر می بە.کرده است زير نظر شاهنشاه عمل می کە کشور قرار داشت

رؤسای دستگاههای کە   اين.ستبد بوده ا درست هبزيستی و تأمين هزينۀ آهنا زير نظر ايران
 کە بايست اند گزارشی در دست نداريم، ولی او می نام داشته چە هبزيستی در استاهنای کشور

آذرپادگان «و » بد پارس درست «مثالًاش منسوب بوده باشد؛  استان حمل وظيفه بەمنصبش
لسوف فرزانۀ روان يک پزشک و في بد در زمان انوشە ايران درست. و امثال آهنا» بد درست

ئی از خودش برجا  نامه او زندگی. شناسد  میبرزويە حکيمارسی بود کە او را تاريخ با نام پ
 در اواخر دوران اموی ترمجۀ خمتصری ۔ابن مقفع بەمعروف۔روزبِه پور دادوَيە  کە هناده بوده

برزويە ا مهين کليله و دمنه ر. آورده است» کليله و دمنه«ترمجۀ کتاب معروف  از آن را در مقدمۀ
ی کش دلدر قالب داستاهنای  کە حکيم از يک کتاب هندی ترمجه کرده بوده، و کتابی است

 دانيم ما منی. دربارۀ انواع جانوران نوشته شده و هدفش تعليم سياست و کشورداری بوده است
اش از  اندازه چە اندازه در پرداخنتِ داستاهنای اين کتاب دست داشته و چە خوِد برزويە تاکە 

توان  حتی امروز می کە کتاب اصلی هنديان گرفته بوده است، ولی داستاهنا چنان آموزنده است
مهان (های ادارۀ جامعه و کشورداریِ حکيمانه  ها و شگردهای بسياری در سياست و شيوه نکته
 و کتاب کليله. از آن آموخت) ی زرتشت با صفِت خَشتَر از آن ياد شده است در گاَتە کە چيزی

با تعاليم زرتشت و مزدک  کە ئی از اصول اخالقی بسيار واال بنا شده دمنه مهچنين بر جمموعه
 ايرانی در دوران گر حکومت اشرافيت مهخوانی دارد، و بازمنای اصول واالی اخالقیِ

   .روان است انوشە
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بوده،  مؤبدپدرش ارتشی و پدرِ مادرش  کە خوانيم در ترمجۀ ابن مقفع از زبان برزويە می
 حتصيل علم پزشکی يافته، و پدر و مادرش نيز او را بەسالگی عالقه  خودش از هفتولی
و . اند زيرا آموخنت اين علم در احکام دينی تشويق شده است آموخنت اين علم تشويق کردهبە

ضمن حتصيل . يکی از هبترين پزشکان کشور باشد کە سن نوجوانی رسيده برآن شده بەچون
کە   بلخاطر مال يا نام يا جاه بەپزشک بايد نه کە کتاهبای ايرانيان آموختهعلم پزشکی از 

هزينۀ اگر هدفش رضای خدا باشد  کە مداوای مردم بپردازد، و بداند بەخاطر خشنودی خدابە
 اپزشک شده صرفً کە از وقتی کە شدهو يادآور . زندگيش هم طبقِ آرزويش تأمين خواهد شد

 کە  بيماران پرداخته و از مداوای هيچ بيماری، در هر وضعیمداوای بەبرای خشنودی خدا
داشت هيچ مزد و پاداشی جز  بوده، خودداری نکرده، و در قبال مداوای بيماران چشم

 سپس. اما در ميان آشنايان و بزرگان کشور بلندآوازه شده است. خشنودی خدا نداشته است
 کە هرگز انتظارش را  بلندی دست يافتهچنان جايگاه بەايران برگشته بەهند رفته و وقتیبە

  . نداشته است
مقام  بەرسيدن نيزهای او و  برنامه بەمنظورش از اين جايگاِه بلند مهانا عنايت شاهنشاه

 گزاری برای خدمت کە هائی او سپرده تا برنامه بەشاهنشاه کە  است۔بد درست ايران۔وزارت 
   .د اجرا بگذاردمور بە خويشخواه  بەدلکشور و مردم داشته رابە

  دينِتعاليمِ بەآيا بايدکە   اينسر برزويە ضمن سخن دربارۀ سرگشتگی خودش برنيز، 
مهۀ دينهای موجود در جهاِن ما  کە دهد طور تلويحی آموزش می بەموروثی پابند ماند يا مناند،

 هرکە وه است، فرزندانشان ميراث رسيد بەاند و دين از پدران ساختۀ دست انساهنای روزگاران
 کە دتوان کدام منی ترين است، اما هيچميراث او هب کە انديشد  می استميراث برده بەهر دينی

او سپس . اند  پيروِ اين دينهای موروثی سرگردان ماندهبيناِن  کنار بيايد؛ لذا روشنديگریبا 
او رسيده را برای  بەميراث کە بەدينی کە تصميم گرفته کە گويد ضمن سخن از خودش می
از دين موروثی جدا  کە  اخالقیِ خاص خودش را نيز داشته باشدخودش نگاه دارد ولی دينِ

فکران ايرانیِ برآمده از هنضت   روشن حالْت،طور غير مستقيم بە،برزويە در اينجا. است
انديشِ رها از قيد و بندهای  کند؛ و از خودش يک شخصيت روشن مزدک را برای ما بيان می

 هند شايد فرارِ بەسفرِ او کە اندازد اين گمان می بەگذارد؛ و ما را منايش می بەدين ميراثی را
 ورِ مزدکی از خطرِ بازداشت و اعدام بوده، سپس وقتی با دسِت پر از علم و حکمت يک دانش

   .کشور برگشته مورد توجه دربار ايران و شاهنشاه قرار گرفته استبە
ويە در شخصيِت او يک حکيم برجستۀ زمان را تۀ برز شرحِ حالِ خودنوشما با بازخوانیِ
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فکران  روان روشن بپنداريم در ايراِن روزگار انوشە کە دهيم خودمان حق می بەبينيم؛ و می
 اند؛ و در ميان آهنا برزويە مثرۀ هنضت مزدک بوده کە اند بسياری شبيه برزويە وجود داشته

   .ئی دست يافته است تگیِ ويژهبرجس بەداشته کە خاطر وضعِ خاصِ اشرافيِت خاندانیبە
ايران و هم برای خواندِن  وراِن  را هم برای خواندِن دانشۀ خودنوشتهنام او اين زندگی

طرز فکر  بەتوانيم لذا از دروِن آن می. روان و هم وزيران و درباريان نوشته بوده است انوشە
مهين . يز پی بربيمناند  چين شده بوده توسط خودش دست کە روان و اعضای دولتش انوشە

روان جلسات حبث هفتگی در کاخ دائر کند و از عموم  سبب شده انوشە کە طرز فکر بوده
 وراِن دانششناسان تا  دانان و کيهان بزرگان انديشه شامل فقيهان مهۀ دينها و پزشکان و رياضی

ايران بە شده يونانی و سريانیِ گريخته از فشارهای دستگاههای دينی دولت روم و پناهنده
. دعوت کند تا برای مناظره بر سر موضوعات گوناگون در جلسات هفتگیِ دربار شرکت کنند

روان نيز برآمده از دوران هنضت مزدک بوده، و رفتارهای و کردارهای سياسيش نشان  انوشە
شدۀ دين موروثی رسيده  آزادانديشی و رهايی از احکامِ فرسوده بەمهچون برزويە کە دهد می

   .ستبوده ا
های بيمارستاهنا در ايران، از دوران برمکيان در اوائل  تأمين هزينه چەگونگی دربارۀ

 کە بازمنایِ وضعيِت بيمارستاهنای دوران ساسانی خالفت عباسی گزارشهائی دردست داريم
 در مناطق الًبيمارستاهنا معمو. برمکيان در ايران و عراق چندين بيمارستان دائر کردند. است
هزينۀ بيمارستاهنا را دربار خليفه، وزيران، بزرگاِن دولت، . و هوا تأسيس شده بودندآب  خوش

پرداختند  خزانۀ بيمارستاهنا می بەمردم کە اموالی. کردند و ثرومتندان خيرانديش تأمين می
 سهمی از سودهای بازرگانی، کمکهای داوطلبانۀ گوناگون، و نيز خيراِت حمصوالت الًمعمو

مردمِ  کە  بيمارستان نيز دارای زمينهای کشاورزی و باغستاهنائی بودخوِد. کشاورزی بود
. اند کرده خاطر خشنودی خدا اينها را کشت می بەخيرانديش وقف کرده بودند و داوطلبانی

 مستمریشد و  عيين میاز ميان هبترين پزشکان زمان ت کە هر بيمارستان يک رئيس داشت
  . دام پزشکان و پرستاران آزادی عمل کامل داشتاين رئيس در استخ. گرفت  میکالنی

تيسپون انتقال يافت  بەروان برای مهيشه در زمان انوشە کە پايتخت ايرانگفتيم کە 
ترين شهر خاورميانه تبديل  ترين، آبادترين و شکومهند بزرگ بەتوسعۀ بسيار زيادی گرفت و

نی و شکوه و وسعِت پايتخت آبادا بەروز، خارج از چين، هيچ شهر ديگری در جهان آن. شد
کرانۀ  پيوسته در دو هم بەئی بود از هفت شهرِک  جمموعهپايتخِت دولِت شاهنشانی. ايران نبود

 اظاهًر. اَرَدَشير در مرکز آهنا قرار داشت تيسپون و ويهمهکنارِ دو شهرِ  کە شرق و غربی دجله،
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هری يک جامعۀ خاصی علت تقسيم مجعيتی بوده و در هر ش بەگانۀ پايتخت تقسيم هفت
اَرَدَشير بودند، و   ايرانی در تيسپون و ويهاشراف و شاهها و کاخهای  خانواده. زيسته است می

َور  در حملۀ اَسپان) شود ناميده می» ايوان مدائن«هايش  اکنون خرابه کە مهان(کاخ شاهنشاهی 
تی، جتارتی بود و ترتيب، نظامی، دينی، صنع بەشهرکهای ديگر. اَرَدَشير قرار داشت ويه

پايتخت  بەنامهای شهرهای ديگر متصل.  بودخاصِ خودش اجتماعی های اليههرکدام دارای 
ه رفت پيشدر اولی صنايع  کە روان، يکی روميگان و ديگری ماخوزه بود، در اواخر دوران انوشە

ی های ظريفی از قبيل زرگری؛ و اين دومی از دوران هخامنش رواج داشت و در دومی حرفه
کارهای زرگری و صرافی اشتغال  بەنشيمنگاه مجاعات يهودی بود و بيشتر يهودان اين شهر

. در اين شهر اقامت داشت) رئيس مجاعت (گالوتا  رأس رئيس طوائف يهود ايران. داشتند
هردو از شهرهای قديمی  کە پايتخت بودند، بەآباد از ديگر شهرکهای متصل درَزنيدان و بالش

  . دادند  را آراميهای بومی تشکيل میمردمشان بيشينۀبودند و 
مشار  بە روزگارمندترين مردم جهاِن  و ثروت،مند بودند گانه ثروت شهرهای هفتساکنان 

های هر شهر را خياباهنای  حمله. مانند بود های اين شهرها عموًما جملل و کاخ خانه. رفتند می
های  خانه کە زيبا) بولواردهای(تهای گش لکرد و باغها و گُ هم جدا می فرش از وسيعِ سنگ

   . خبشيده بودخاصیهرکدام از اين شهرها زيبايی  بەکرد، سفيدرنگ و متيز و نو را احاطه می
عالوه بر پايتخت، چندين شهر آباد و پرمجعيت ديگر در نواحی خمتلف ايران وجود 

 باخترَيە، مسرکند در زدند؛ بلخ در نوبۀ خود با پايتخت دم از برابری می بەهرکدام کە داشت
در خراسان، ری در  ُسغد، هزاراسپ در خوارزم، زرنگ در سيستان، مرو و هرات و نيوشاپور

 بين املللی بازرگانیِدر مسير جادۀ کە   آنعلت بەمشال، هناوند و مهدان و نصيبين در غرب
ی و مقدس پايتخت سنت کە استخر. شرق و غرب قرار گرفته بودند، رونق بسيار زيادی داشتند

 پارسیترين خانداهنای  گاه بزرگ رفت مرکز جتمع اشراف و فقيهان و اقامت مشار می بەايران
اسپهان . وش بود بود و از اين نظر شکوه بسيار زيادی داشت و بسيار آباد، و شهری عروس

ه اسپهان از دو شهرِ ُجرَو. مند بود  صنعتی و از شهرهای پررونق و پرمجعيت و ثروتمرکز بزرِگ
نشين بود و يهوديه نام داشت، و ديگری  يکی يهودی کە سوی زندرود تشکيل شده بود در دو
زرنگ سيستان بر ). اين دومی را عرهبا بعدها َجی ناميدند(نشين بود و گَی نام داشت  ايرانی

کز بر مسير جادۀ بازرگانی ايران و هند قرار گرفته بود از مرا کە )َهنتومنِت اوستا(روِد هيرمند 
در تقاطع  کە َنصيَبين. آمد و از اين نظر بسيار پررونق بود حساب می بەکشور مبادلۀ کاالهای دو

ترين   ايران قرار گرفته مرکز وصل ايران و امپراتوری روم بود، مهمهای زمينی و دريايیِ جاده
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 علمی و ترين شهرهای  و گَُوندشاپور از مهم١شد؛ مرکز مبادلۀ کاالهای بين املللی حمسوب می
های علمی و  مؤسسات و جمتمع کە رفت و امهيتش از اين حلاظ بود مشار می بەصنعتی کشور

روان ساخته  دستور انوشە کە بەشهر گاه آن در آن قرار گرفته بود؛ و دانش) ُمِدرن(فرهنگی نوين 
 و ان و استادان هندیمند دانش وراِن ايرانی،  عالوه بر دانش و،شده بود شهرت جهانی داشت

   .يونانی و سريانی برای تدريس دعوت شده بودند تا علوم جهانی در ايران گسترش يابد
کرد، از راه بلخ و مرو و  امپراتوری روم وصل می بەچين را کە  زمينیجادۀ بازرگانیِ

شد و از آجنا از راه َنصيَبين و َحّران و  تيسپون منتهی می بەنيوشاپور و هيَرکانَِيە و ری و مهدان
آذربايجان و از آجنا از  بەشاخۀ ديگری از ری. گشت شام وصل می اناتولی و بەميش َخەکَر

درون  بەسوی درون اناتولی کشيده شده بود و از سوی ديگر بەدرون ارمنستان و بەسو يک
 ۔مرکز سغد۔املللی ديگری از مسرکند  جادۀ بين. رفت ماورای قفقاز می بەگرجستان و از آجنا

شاخۀ . درون کاشغر و ترکستان و چين کشيده شده بود بە از سوی ديگربلخ و بەسو از يک
 رسيد و از راه ری گرگان می نيوشاپور و شهرستانبە از راِه مرو ديگری از جادۀ شرقی از خوارزم

رنگ و کابلستان ز  بەاز پارس و کرمان کە ئی جاده. شد درون ايران و جهان غرب وصل میبە
بندرگاه ايرانی  بەئی از جادۀ غربی از مهدان شاخه. کرد ن وصل میدرون ايرا بەرفت هند را می

دريای پارس وصل  بەرسيد و غرب ايران و آذربايجان و ارمنستان را واقع بر دهانۀ اروندرود می
نصيبين و  بەتيسپون و از آجنا بەاز مهين بندرگاه جادۀ ديگری از درون عراق کنونی. کرد می

ايران تنها راه ارتباطی زمينی شرق و . شد م و اناتولی وصل میسنگارا و دارا سپس درون شا
برداری اقتصادی را از  هبترين هبره کە توانست غرب جهان متمدن بود، و در شرايط صلح می

 بازرگانیتاز ميدان  درعين حال، ايران از زمان شاپور اول يکه. اين موقعيت جغرافيايی بربد
توسط  بەای هند بود و بندرگاههای شرق آفريقا را نيزدريايی در آهبای دريای پارس و دري

از ). زنگبار بندر مهم بازرگانی ايران بود(مرکز مهم بازرگانيش در زنگبار در اختيار داشت 
نيز حيطۀ فعاليت دريايی ايران شد )  ناميده شدبعدها خليج العربکە ( دريای سرخ م۵۷۰دهۀ 

در دريای پارس در  کە ناوگان بازرگانی ايران. ديدکل منقطع گر بەو نفوذ روميان در اين دريا
 دريايی بازرگانیِبنادر متعدد مستقر بودند بر کل جتارت دريايی خاورميانه تسلط داشتند و 

                                                 
شد از   میی، زيرا کاالهائی کە از بندر واقع بر دهانۀ اروندرود بەدرون عراق وارديگويم دريا می. 1

شد، و  َنصيَبين بەدرون سرزمينهای امپراتوری روم و نيز آذربايجان و گرجستان و ارمنستان ارسال می
شد، از مهين بندرگاه بەهند و حبشه و  نيز خبشهائی از کاالهائی کە از اين سرزمينها وارد َنصيَبين می

  .شد زجنبار فرستاده می
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ترين  بندر هرموز بر دهانۀ دريای پارس بزرگ. خود اختصاص داده بودند بەدريای سرخ را نيز
کشتيها کاالهای بازرگانی .  بسيار ثرومتند بودیِمليت املللی و يک شهر چند بندر بازرگانی بين

شام  بەدرون ايران يا بەکردند و از آجنا ايران محل می بەرا از بندرگاههای هند و آفريقای شرقی
سيلۀ اين و  بەشد از کشور روم آورده می کە  کاالهای ايرانی و کاالهائینيز،. شد و روم منتقل می

ترين بندرگاه جنوب عراق در زمان  مهم. يافت  انتقال میشرق افريقا و بنادر هند بەکشتيها
مشار  بەدروازۀ تيسپون بر دريای پارس کە ساسانی بندرگاه واقع بر دهانۀ اروندرود بود

در جنوب پارس نيز بنادر مهمی .  پايتخت با دنيای خارج بود آبیِرفت و نقطۀ ارتباطیِ می
  .  سيراف بودبنِدتر از مهه  مهم کە ساخت کشور را با بنادر شرق آسيا متصل می

هم پيوند  بەها سراسر کشور را از شرق و غرب و مشال و جنوب شبکۀ وسيعی از جاده
کشورهای روم و هند و  بەاملللی و ترانزيت کاال از ايران داد و امر داد و ستد و بازرگانی بين می

ملللی، چندين شهر در ا برای تسهيل بازرگانی بين. کرد چين و مشال آفريقا را تسهيل می
در غرب کشور شهر نصيبين مرکز مبادلۀ . مراکز بزرگ بازرگانی تبديل شد بەاطراف کشور

 مرکز مبادلۀ ۔مرکز سغد۔در شرق، شهر مسرکند . کاالهای بازرگانی ميان ايران و غرب بود
مبادلۀ  مرکز ۔مرکز سيستان۔شهر زرنگ . کاالهای بازرگانی ميان ايران و چين و ترکستان بود

حلقۀ  کە شهر ارختشاَتە در ارمنستان يک مرکز مهم بازرگانی بود. کاالهای بازرگانی با هند بود
شهر هزاراَسپ .  بازرگانان اناتولی بودنيزوصل ارتباطات بازرگانی با ترکان ماورای قفقاز و 

هنای اطراف مرکز مهم مبادلۀ کاال با ترکان بيابا) غربِ ازبکستان اکنون در مشال(در خوارزم 
آوردند و با پارچه و  هزاراسپ می بەترکان گوسفند و پشم و مو و شتر و اسپ. خوارزم بود

ترکان . کردند  مبادله میيانايران های آالت و مششير و خنجر و ديگر ساخته آالت و آهن ظروف
ين از چ. ندکرد گونه در مسرکند مبادلۀ کاال می مهين بەکاشغر و نواحی شرقی سيردريا نيز

آوردند و در مسرکند با کاالهای ايرانی مبادله   ابريشم خام می وآالت چينی، کاغذ ظروف
های ابريشمين بود، و  بعد تنها احنصارکنندۀ جتارت ساخته بەايران از زمان شاپور اول. شد می

شهرهای شوش و شوشتر و . کرد طور احنصاری تعيين می بەها را ايران هبای جهانی اين ساخته
گرد در خوزستان، و نيوشاپور در خراسان مهمترين مراکز توليد کاالهای ابريشمين سوسن
های  ساخته. رفت کار می بە اشرافی و سلطنتیرختهای نفيس ابريشمين برای  پارچه. بودند

نوعی جاکت ضخيم  کە ترين نوع زرِه ابريشمين گران. ديگری از ابريشم مصرف نظامی داشت
 کە اين جاکت. د و راز و رمزش نيز در اختيار و احنصار ايرانيان بودش بود در ايران توليد می

 نيش مششير و در برابرداشت  کە جای جاکت ضدگلولۀ کنونی را گرفته بود با انعطاف شديدی
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درون گوشِت بدن  بەرا پاره کرده آن کە توانست نيزه و خنجر مقاوم بود و نيش اينها منی
 توانستند مند منی جز شاهان و حاکماِن ثروت کە ياب بود  و کماهب گراناين ساخته چنان . فروَرود

هايش  صنايع فرشِ پشمين و موئين و وابسته) اکنون قالی(عالوه بر خالين . را هتيه کنند آنکە 
مراکز . تر بود هرفت پيشنيز در ايران از کل جهان ) پوش و پاالن اسپ زيرپايی و پشتی و ُمبل(

. اسپهان و ری و شوش و سوسنگرد و جهرم و شيراز و مهدان داير بودبافی ايران در  مهم فرش
خبش کاخهای سلطنتی و  قاليهای ساخت ايران زينت. فرش سوسنگرد شهرت جهانی داشت

صنعت . شد ترين هبا در جهان فروخته می گران بەدربارهای کشورهای شرق و غربِ جهان بود و
 کە  کارگاههای بزرگ کاغذسازی در ری داير شدکاغذسازی نيز در ايران رونق بسيار داشت؛ و

 شد نوعی کاغذ بسيار نفيس نيز از ديبا ساخته می. کرد از چوب جنگهای مازندران استفاده می
 کە هبائی بەمهتا بود و راز و رمز ساختش در احنصار چينيان و ايرانيان بود و در جهان بیکە 

ترين کتاهبای دربارهای  نفيس. رسيد  میفروش بە غربیکردند در جهاِن ايرانيان تعيين می
  . گرديد  تزيين میهبا گرانشد و با آب زر و رنگهای  سلطنتی بر روی اين کاغذها نگاشته می

زعفران ايران نيز شهرت جهانی داشت و خريدارانش دربارهای کشورهای جهان 
ش نيز در احنصار  کشور توليدکنندۀ زعفران در جهان بود و تعيين هبايمهمترينايران . بودند

 زعفران از مردم جهان پنهان  حمصولِ وی ابريشم صنايعراز و رمزکە   آنبرای. خودش بود
ئی  دو صنعت را با هاله پراکندند و اين  در جهان می ايرانیهای بسياری را بازرگاِن مباند افسانه

در زمان  کە کردند  وامنود میفنِ خاصیداشتند و آن را  انگيز پوشانده می از داستاهنای شگفت
روميان چهار سده .  در اختيار مغان قرار داده شده استازرتشت از آمسان آمده و احنصاًر

 چە صنايع ابريشمين ايران از کە توسط جاسوسانشان تالش بسيار کردند تا توانستند درک کنند
 د و کوشيدنداز درخت توت و کرم ابريشم پی بردنر  کە بەبودگاه   آنو. شود ئی ساخته می ماده

  .  توت بکارند؛ و آن در اوايل سدۀ هفتم مسيحی بودهاشاندر سرزمينکە 
ی هبا گراناحنصارش و راز و رمزش در اختيار ايران بود سنگ  کە مادۀ خام ديگری

اين . قرار داشت) اکنون در تاجيکستان و شرق افغانستان(کاهنايش در باختريە  کە الجورد بود
 عنوان طلسم در دربارهای جهان بەدر جهان) رۀ دوم پيش از مسيحاز هزا(سنگ از ديرباز 

های  سنگ الجورد در کنار ساخته. رفت فروش می بەبسيار گرانیهبای  بەشد و کار گرفته میبە
املللی  بافی از مهمترين منابع درآمد ايران در بازرگانی بين فرش بەابريشمين و صنايع وابسته

خريداران  کە  کاهنای عقيق يمنيمۀ قلمرو شاهنشاهی شدکە کشور يمن ضم پس از آن. بود
مهتا بود و  سرمۀ ايران نيز در جهان بی. بسيار در جهان داشت نيز در احنصار ايران قرار گرفت



۱۰۱۲ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

بيشترين خريداران سرمۀ ايران دربارهای هند و چين . راز و رمزش در احنصار ايرانيان بود
مشار  بەنوعی داروی جادويی کە ران توتيا بوديکی ديگر از کاالهان احنصاری اي. بودند

دربار  کە  و باامهيت بودهبا گرانتوتيا چندان . اش برسرِ زباهنا بود رفت و داستاهنا درباره می
در ژرفای غارها بود گماشته بود  کە توتيا يابِ سپاه ويژه برای نگهبانی از کاهنای کم ايران يک

 راز و رمزش افشا گردد و کە آهنا نزديک شود مباداە بتا حتی کسی از ايرانيان نيز نتواند
شد تا مهچنان  های بسياری پراکنده می پيرامون توتيا نيز افسانه. جاسوسان چين و روم برسدبە

. فروش برساند بەش در جهانخواه دلنرخ  بەرا در راز و رمز مباند و دولت ايران بتواند آن
 تنها داروی جلوگيری از کوری بود؛ و خريدارانش و درماِن بيماريهای چشمی زمان توتيا در آن

  . مندترين مردم جهان بودند دربارهای سلطنتی و ثروت
 کە شد ترين کاالها مشرده میهبا گرانمرواريد دريای پارس نيز شهرت جهانی داشت و از 

از دريای  کە ، مرجان نيزبعالوه.  دربارهای کشورهای بزرگ بودنداخريدارانش اختصاًص
بندرگاِه . شد خريداران بسيار در جهان داشت  و دريای سرخ توسط ايرانيان استخراج میپارس

تا پايان دوران ) در نزديکیِ غربِ مکه(سکنۀ ُجّده در غرب حجاز و شرق دريای سرخ  بی
کشورهای  بەمرجان را از دريای سرخ استخراج کرده کە ساسانی در اختيار بازرگانان ايرانی بود

 .جاگير نبود در آن عربشد ولی  در عربستان واقع می کە اين بندرگاه هرچند. دبردن ديگر می
يعنی مرکز ( باشد  بوده»گگُنَد« ايرانی و تلفظ عربیِ  نيز لفِظنام ُجّده کە رسد نظر میبە

  :  فردوسی دربارۀ دوران انوشەروان چنين گفته است.)قرارگاِه نظامی/ کوچِک نظامی
ــشتی شــــــــد آراســــــــت     ــان چــــــــون هبــــــ هجهــــــ
نشــــــــــــــــــــستند شــــــــــــــــــــاهان ز آويخــــــــــــــــــــنت
جهـــــــــــان پـــــــــــر شـــــــــــد از فـــــــــــرۀ ايـــــــــــزدی    
ندانـــــــــــست کـــــــــــس غـــــــــــارت و تـــــــــــاخنت  

ــر بەجهـــــــــانی نـــــــــد مـــــــــان شـــــــــاه آمـــــــــد  فـــــــ
ه بــــــــــــر درم ريختــــــــــــیر  بەکــــــــــــسی کــــــــــــو

ز ديبـــــــــــا و دينـــــــــــار بـــــــــــر خـــــــــــشگ و آب
هـــــــــــر کـــــــــــشوری بەســـــــــــت نامـــــــــــه بپيـــــــــــو
 تـــــــــــــرک و ز چـــــــــــــين  زارگانـــــــــــــانِ  ز بـــــــــــــا 

نــــــد فــــــۀ مــــــشگ و چينــــــی پــــــر ز بــــــس نــــــا
 خـــــــــرم هبـــــــــشتکـــــــــردارِ بەشـــــــــد ايـــــــــران

ــر از خـــــــــــو  ــته  ز داد و ز خـــــــــــوبی پـــــــــ اســـــــــ
ــر جـــــای بـــــی داد و خـــــون ريخـــــنت     ــه هـــ بـــ

ــستند   دو دســــــت از بــــــدی  ۔گفتــــــی۔ببــــ
ــدی آخــــــــــنت      ــوی بــــــــ ــر دســــــــــت ســــــــ دگــــــــ

ــاری  ــژی و تـــــــــــ ــدر  بەز کـــــــــــ ــد  اه آمـــــــــــ نـــــــــــ
يختـــــــــــی  اســـــــــــته دزد بگـــــــــــر  از آن خـــــــــــو

هنگـــــــام خـــــــواب  بەبـــــــه رخـــــــشنده روز و
ی و هـــــــــــر مهتـــــــــــری دار نـــــــــــامبـــــــــــه هـــــــــــر 

ز ســـــــقالب و هـــــــر کـــــــشوری هـــــــم چنـــــــين  
از آرايــــــــــــــــش روم و از بــــــــــــــــوی هنــــــــــــــــد   

 خــــــــشت  عنــــــــرب شــــــــد و زّرمهــــــــه خــــــــاْک
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ــانی دنــــــــــــد روی ايــــــــــــران هنــــــــــــا  بەجهــــــــــ
گــــــالب اســــــت گــــــوئی هــــــوا را سرشــــــگ  

ــا هنگــــــــــــام من بەريــــــــــــد بــــــــــــر گــــــــــــل   ببــــــــــ
رپـــــــای جهـــــــان گـــــــشت پـــــــر ســـــــبزه و چـــــــا

مهـــــــــــه رودهـــــــــــا مهچـــــــــــو دريـــــــــــا شـــــــــــده 
ختنــــــــد مـــــــو  بـــــــه ايـــــــران زبـــــــان هــــــــا بيـــــــا    

 هــــــــــــر مــــــــــــرز و بــــــــــــوم زارگانــــــــــــاِن ز بــــــــــــا
فتنـــــــــــد بـــــــــــر رهنمـــــــــــای  ســـــــــــتايش گـــــــــــر
از دانـــــــش آگـــــــاه بـــــــود  کە هـــــــر آن کـــــــس

ــؤَر ــرد  د و مــــــــــ ــد و خبــــــــــ ــدبــــــــــ ان ارمجنــــــــــ
  

ــيْد چــــــــو خــــــــو  ــا رشــــــ راســــــــتی  گيتــــــــی بيــــــ
 جهــــــــــان شــــــــــاِهدســــــــــتاِن کــــــــــه ای زيــــــــــر 
از کــــار ديــــده ســــت رنــــج  کە هــــر آن کــــس

ســـــــــاالرِ بـــــــــار بەســـــــــر ينـــــــــد يـــــــــک بگـــــــــو
يــــــــــــــد ز راه خــــــــــــــواهی بيــــــــــــــا امووگــــــــــــــر 

ــا ــد نبـــــ ــا کە يـــــ ــد هتـــــــی  يـــــ دســـــــت رنـــــــج  بـــــ
ــاه کـــــــــسی کـــــــــو کنـــــــــد در زنِ   کـــــــــس نگـــــــ

ــاه و دارِ بلنـــــــــــــــد   ــر چـــــــــــــ نبينـــــــــــــــد مگـــــــــــــ
ــا  ــر اســــــــــپ يــــــــ ــه  وگــــــــ ــائی يلــــــــ بنــــــــــد جــــــــ

ــز بــــــــر نــــــــد خــــــــونش بــــــــرآن کــــــــشتمند   يــــــ
ــا  ــاده مبــــــــ ــ پيــــــــ ــوارش ز اســــــــــپ َنــــــــ د ســــــــ

ــوان اوی   ــام ديــــــــــ ــسترد نــــــــــ عــــــــــــرض بــــــــــ
شـــــــد کـــــــم و بـــــــيش از ايـــــــن گنـــــــاهی نبـــــــا

ــا ــد   نبـــــــ ــاه مهـــــــ ــرآن شـــــــ ــد بـــــــ ــتان شـــــــ  اســـــــ
  

ــر ــوی    بــــ ــوده از رنــــــج و از گفــــــت و گــــ آســــ
ــر ــز   بـــــ ــرد و پـــــ ــْج مـــــ ــوده از رنـــــ شـــــــگ  آســـــ

ی ز بــــــــــــــــاران دژم د کــــــــــــــــشت َورزنُبــــــــــــــــ
در و دشـــــــت گـــــــل بـــــــود و بـــــــام و ســـــــرای  

ــ بــــــــــه پــــــــــاليز گــــــــــل يــــــــــا شــــــــــده  ن ثــــــــــرُبــــــــ
ــا وختنـــــــــد  افـــــــــر دانـــــــــش بـــــــــر بەروان هـــــــ

ز تــــــــــرک و ز چــــــــــين و ز ســــــــــقالب و روم 
رپـــــــــای   فـــــــــزايش گرفـــــــــت از گيـــــــــا چـــــــــا   

ينــــــــــــدگان بــــــــــــر درِ شــــــــــــاه بــــــــــــود   ز گــــــــــــو
ــد ــر  بـــــ ــز   انـــــــديش تـــــ ــيم گـــــ ــان ز بـــــ ــد  ســـــ نـــــ

  
ــر ــر   خـــــــ ــاه بـــــــ ــا وشـــــــــی ز درگـــــــ ــتی  خـــــــ ســـــــ
 بـــــــد انـــــــدر هنـــــــان  اريـــــــد يـــــــک تـــــــن مـــــــد

ــا ــد نيـــــــــــ ــنج    بەبـــــــــــ ــدازۀ رنـــــــــــــج گـــــــــــ انـــــــــــ
اســــــتار  کــــــز آن کــــــس کنــــــد مــــــزد او خــــــو    

ــو ــتگاه    درم خــــــ ــرِد بــــــــی دســــــ اهــــــــد از مــــــ
ــوزد ز گـــــــــنج    ــور فـــــــــامش بتـــــــ ــه گنجـــــــ کـــــــ

ــا   ــو خــــــصمش بيــــ ــد چــــ ــاه   بەيــــ ــاه شــــ درگــــ
کــــــه بــــــا داْر تيــــــر اســــــت و بــــــا چــــــاْه بنــــــد   

ــه   بەکــــــــه دهقــــــــان  در بــــــــر کنــــــــد ز آن گلــــــ
بـــــد گزنـــــد  يـــــا کە شـــــْت آن کـــــس بـــــرد گـــــو
ــوز ــزد آذرگشـــــــــــــــــسپ  بپـــــــــــــــ ش رود نـــــــــــــــ

بــــــــــه پــــــــــای انــــــــــدر آرنــــــــــد ايــــــــــوان اوی   
بـــــد پـــــيش از ايـــــن  کە تـــــر بـــــود آن ز پـــــس

 اهـــــــد جـــــــز از راســـــــتان بـــــــه در بـــــــر خنـــــــو
  

 احکام خانواده در قانون ساسانی احکامی در جهت استحکام روابط خانوادگی بود، و  
در و مادر واجب بر پ کە قانون اوستا مقرر کرده بود. داد ن حقوقی معادل حقوق مرد میز بە

 بالغ را از دخترِ کە دهند، زيرا گناه است بەسن بلوغ رسيد او را بەشوهر وقتی دختر کە است
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دختر بايد  کە در سکادم نسک آمده.  سال تعيين شده بود۱۵سن بلوغ نيز . مادر شدن بازدارند
شوهر  بەتوان  ساله را منی۱۵تر از  عبارت ديگر، دختر پائين بە. سالگی ازدواج کند۱۵در سن 

از ازدواج دختران خانداهنای اشرافی در اوائل خالفت عباسی وجود دارد  کە گزارشهائی. داد
 سالگی ازدواج ۱۸ پيش از  ايرانياندختراِن خانداهنای اشرافیِ کە دهد خرب از آن می

که برادرش ۔نام حسن سرخسی  بە نومسلمانَمزداَيسنِدختر يک » پوران «مثالً. کردند منی
سال  چند کە زد خليفه مأمون شد، ولی مأمون جمبور شد  نام۔ل سرخسی مربیِ مأمون بودفض

جشن باشکوه عروسی و گاه   آن سالگی رسيد، و۱۸  بەصرب کند تا پوران در خانۀ پدر و مادرش
 کە تواند اين رسم می. در مجلۀ رخدادهای مهم تاريخی در کتاهبا آمده است کە ازدواج برپا شد

 ۱۵قانون ساسانی سن ازدواج برای دختر را بين کە   آنمنظور. از قانون ساسانی باشدبازمانده 
تابع ارادۀ پدر و مادر بود ولی در انتخاب شوهر برای  گرچە دختر.  سال مقرر کرده بود۱۸تا 

   .توان ديد را در داستاهنای شاهنامه می خودش آزادی داشت؛ و اين
 چە چنانآمده بود، » گَوند دات« وضع شده و در در زمان داريوش بزرگ کە طبق قانونی

 کە زِن آن پسر يا مرد شد، کيفرش آن بود دختری در اثر ارتباط هنانی با پسر يا مردی آبسنت می
 چنين ازدواجی تا ننِگ. نی بگيردز  بەآن دختر را کە شود، و کيفر آن پسر يا مرد نيز آن بود

. افتدچنين خطائی کمتر اتفاق  کە شد ت و سبب میگرف  خطاکار را می عمر دامن آن جفِتآخرِ
شد، ولی   متولد شده بود فرزند قانونی مشرده میۀ پيش از ازدواجاز اين رابط کە فرزندی
دنيا آمده بە )کە دختر بەخانۀ شوهر برده شده باشد يعنی پيش از آن(  در خانوادۀ دخترچە چنان
   .شد فرزنِد پدر و مادر دختر مشرده می بود

 کە زنی را قانون ساسانی برای مردان جتويز کرده بود، ولی زن حق نداشت م چندرس
دو تا چهار زن و در  کە های اشرافی ممکن بود مردان خانواده. بيش از يک شوهر داشته باشد
 زن را از ميان طبقۀ الًاعضای طبقات خمتلف اجتماعی معمو. مواردی هم بيشتر داشته باشند

داد و اختالط  استحکام طبقات امهيت بسيار می بەيرا قانون ساسانیگرفتند؛ ز خودشان می
راه ازدواج مردان طبقات عامه با دختران اشراف بسته بود، ولی . کرد طبقات را جتويز منی

   .نی بگيرندز   بەرا) رعايا(تر  دختران طبقات پائين کە مردان خانداهنای اشرافی جماز بودند
نام دارد و مزِد خنستين مقاربت جنسی با ) مهريهيعنی  ( در قانون اسالمی َصداقچە آن

گرفت، و آن مبلغی مال  جای مهريه را می» شيرهبا«زن است در قانون ايران وجود نداشت ولی 
عنوان حق الزمحۀ پرورش دختر توسط خانوادۀ داماد پس از خواستگاری و پيش از  کە بەبود

   . هزينۀ عروسی دختر نيز با داماد بودپرداخت. شد خانوادۀ عروس پرداخت می بەعروسی
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پايۀ  مه (مهسرزنانشان گرفتند يک يا دوتا از  چند زن می کە  خانداهنای اشرافیمردان
کدبانو . گفتند می) شاهزن (پادشاه زنو ) کدبانو (بانوگ کدکپايه   همزِنبە اين . بود) مرد

 شوهر در آهنا دخل ماننِد کە تشد و حق داش يها و ممتلکات شوهر مشرده میيشريِک کليۀ دارا
 الًولی معمو. کند) هبه( داد و ستد يا خبشش ش اذن شوهربی کە او حق داشت. و تصرف کند

کدبانو  کە بەدرنتيجۀ چنين حقوقی. شد در چنين مواردی از شوهر نظرخواهی و با او توافق می
 اگر شوهر مثالًشتند، داده شده بود، زن و شوهر در قبال تصرفات يکديگر مسئوليت متقابل دا

با زن يا  کە قراردادهائی. کاری بکند از زنش مطالبۀ بده کە کار حق داشت شد طلب کار می بده
   .منعقد کرده بود ديگری نيز در قبال آن مسئوليت داشت کە شد نيز، هرکدام شوهر بسته می

ته بود، در داری شکل نگرف گاه نظام برده  هيچزمين ايراندر جوامع درون  کە آجنا از
. کرد های ايرانيان زندگی منی نام کنيز در خانه بەايران کنيزداری وجود نداشت و موجودی

 عنوان زن دوم يا سوم بە مردی از يک خانوادۀ اشرافی دختری از يک خانوادۀ رعيتچە چنان
ظ تلف(ناميدند   میوار گزنِ چِشد و او را  الً کَدبانو منیگرفت چنين زنی معمو نی میز بە

 از الًوار بود، و کدبانو معمو اجنام کارهای خانه بر عهدۀ چِگ). خوار شود چِنگ کنونيش می
 وار ممکن بود نشست ولی چِگ کدبانو با شوهر بر سر سفره می. اجنام کارهای خانه معاف بود

فرزندان . او بدهد بەحقوق کدبانو کە شوهر اراده کندکە   آناين حق را نداشته باشد مگرکە 
 فرزندان کدبانو بەمانندساوی با فرزندان کدبانو بودند، توار دارای حقوق و امتيازاتی م گچِ

   .ديدند شدند و آموزش می  فرزندان کدبانو تربيت میبەمانندنشستند و  با پدرشان بر سفره می
وز تولد فرزندانشان امهيت ر  بەاز زمان هخامنشی بازمانده بود ايرانيان کە طبق رمسی

 کە دادند قدر توان می بەآمد سفرۀ خيريۀ مفصل دنيامی بەوقتی فرزندی. دادند یبسيار م
دادند؛ لذا جشن   میسفرهسپس هر ساله در روز تولد فرزند . درگاه آفريدگار بود بەشکرگزاری

در کە  چنان. در ميان عمومِ طبقات جوامعِ ايرانی رواج داشت کە تولد از رسوم معمولی بود
 نوزاد از امهيت خاصی برخوردار بود و طی ست، خنستين چينِ موی سرِسکادم نسک آمده ا

   .شد مهراه با سفرۀ خيراتی بود برگزار می کە مرامسی
ن داده شده بود طالق ز   کە بەطالق در قانون ساسانی پذيرفته شده بود، ولی با حقوقی

نوبۀ  کە بە) مشترکحق زن در مطالبۀ خبشی از دارايیِ(های گزاف بود  دادن زن مستلزم هزينه
پوشی از چنين حقی درخواست طالق  با چشم کە توانست اما زن می. شد خود مانع از طالق می

در سکادم نسک  کە گونه آن. گشت تا شوهر خواست زن برمی بەاز اين نظر، طالق بيشتر. کند
زِن شد، و مهچون يک  داد زن از خانه بيرون کرده منی آمده، وقتی مردی زنش را طالق می
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منظور  بەاين رسم کە رسد نظر می بە.شوهر ديگری بگيردگاه کە   آنماند تا وار در خانه می چِگ
يافتنش در  تا پيش از طالق کە های شوهر توسط مطلقهداراييجلوگيری از ُبرده شدِن خبشی از 

ج تر ازدو زن مطلقه با مردی از طبقۀ پائين کە ممکن بود. آن شريک بوده وضع شده بوده است
چنين ازدواجی نوعی احسان از . عضويت خانوادۀ شوهر قبلی درآيد بەکند و شوهر جديد

از ازدواج  کە فرزندانی. شد شوهر جديد مشرده می بەجانب شوهر قبلی از طبقۀ اشراف نسبت
آمدند و در حکم فرزنداِن او بودند  مشار می بەشدند عضو خانوادۀ شوهر اول دوم متولد می

رفت  ۀ شوهر میخان بەبار خنستين کە زنی کە اين رسم چنان بود). سرخواندهدخترخوانده و پ(
   .رفت شد و تا پايان عمرش از آن خانه بيرون منی حقوق آن خانه تبديل می بەعضو کامل

در خانۀ  کە حتی کسانی از رعايا کە  بودچندان  در ايراِن ساسانیاستحکام خانواده
های اين رسم را شايد  دنباله. شدند اده مشرده میکردند نيز عضو خانو  نوکری میاشراف
های اشرافیِ روستاهای پارس  تا چند دهه پيش در برخی از خانه کە ياد داشته باشند بەکسانی

 ازدواج کرده بودند عضو خانواده مشرده خواجهدر خانۀ  کە زن و شوهری. وجود داشت
 مشرده خواجهو دخترخواندگان فرزندانشان نيز پسرخواندگان  کە شدند؛ و طبيعی بود می

خرب از ازدواج اشراف و شاهان با خواهر يا دختر  کە احتمال بسيار زياد، گزارشهائی بە.شوند
زاده و  البته عموزاده و دايی. چنين خواهران و دخترانی اشاره داشته باشد بەدهد، خودشان می

يژه و  بەد، و هنوز در ميان بلوچهازاده نيز در حکم فرزند و خواهر و برادر بودن زاده و عمه خاله
 اند مردم درون ايران از دوران ديرينه حفظ کرده بەاصالت بيشتری نسبت کە بلوچهای پاکستان

، دو اصطالح )برادر و خواهر(» بِرات و گُهار«اينها خواهر و برادر گويند؛ و عالوه بر بە
 شاه پسر يا دخترِ کە کن بودنيز مم. شود کار برده می بەبسيار» گُهار دست«و » خويش ستد«

منظور بەعنوان پسرخوانده يا دخترخوانده  بە کشور رايکی از سران نيرومند قبايل اطراِف
با چنين دختری ازدواج کند يا  کە استحکام وابستگی در کاخ خويش نگاه دارد، و ممکن بود

شده  الحاِت گفتهبا سنتها و اصط کە ان غربیگر پژوهش. پسرِ او با چنين دختری ازدواج کند
گرِ مسيحی در زمان  کشيشيان تبليغ کە اهتامات دروغينی کە ستهخوا اند يا دلشان می آشنا نبوده
ازدواج با مادر و دختر و خواهر  کە اند اند را درست بپندارند، پنداشته ايرانيان بسته بەساسانی

   .در ايران مرسوم بوده است
شد، و مهچنين بود ميراث زن؛ با  اوی تقسيم میتس بە مرد در ميان زن و فرزندانميراِث

با حضور  کە بايست تقسيم ميراث می. برد  شوهرکرده نصف پسر ميراث میدخترِ کە اين متايز
 طبق چە چنانگرفت؛ زيرا  يک هيربد بود طبق قانون شرعی اجنام می کە مؤبد يا منايندۀ او
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 کە ديد گناهش بر مؤبد بود  میبرها اجحاف شد و يکی از ميراث قانون شرعی تقسيم منی
   .نظارت دقيق نکرده بود

 چە چنان را داشتند، ولی داراييهاشانزن و مرد در زمان حياتشان حق هرگونه تصرف در 
  چيزی رامثالًهايش وصيت کند و داراييدربارۀ  کە افتاد حق نداشت کسی بر بستر مرگ می

دانست و اگر او پس از اين وصيت  افذ میچنين وصيتی را قانون غير ن. کس يا کسانی ببخشدبە
   .شد میميراثش طبق قانون تقسيم کە   بلشد مرد وصيتش اجرا منی يافت و می هببود منی
  در مجيع حقوق و امتيازات در خانه با شوهر شريک بود قيمومِتکدبانو کە گونه مهان

در .  شوهر بوداننِدمفرزندان نيز در ميان زن و شوهر اشتراک داشت، و حق قيمومت زن نيز 
 پسرِ چە چنانوقتی شوهر از دنيا برود  کە  آمده است قوانين شرعیۀجمموعکە دادستان دينيگ 

گيرد، مسئوليِت  کدبانو تعلق می بە خانواده و قيمومت فرزندانبالغ نداشته باشد سرپرستیِ
تعلق او  بەخواهران باکرۀ شوهرش چە دختران خودش و چە شوهر دادن دختران خانواده

از اين نظر، کليۀ وظايف .  خانوادگی نيز برعهدۀ او است آذرگاِهنگهداری ازگيرد، و  می
 چە چنان. شد کدبانو حمول می بەپسرش کودک بود يا پسر نداشت پس از وفاتش کە شوهری

شد، حقوق و وظايف قيمومت  اين متوفا داماد سرِ خانه می مردی با ازدواج با دختر يا خواهرِ
 اين مرد شده بود نيز دارای حقوق زِن کە شد، و دختری کدبانو و داماد تقسيم میدر ميان 

   .خاص خويش بود
ن داده بود، و زن شخصيت مستقل ز  بەقوانين خانواده در نظام ساسانی حقوق بسياری

در  کە قانون ساسانی برای زن مقرر کرده بود چنان عادالنه بود کە احکامی. مهتای مرد داشت
در هيچ جای ديگری از جهان، حتی در . آستانۀ استقالل رسيده بود بەران ساسانی زناواخر دو

حقوق زن در . پايتخت امپراتوری روم، زن دارای حقوق و استقاللی معادل زن ايرانی نبود
   . بيش از حقوق زن در پايتخت امپراتوری روم بود حتیروستاهای ايرانی

واده آورده بود در خالل دو۔سه نسل چندان در تعاليمِ نوينی کە مزدک برای احکام خان
های ايرانی رسوخ يافته و ريشه گرفته بود کە بسياری از رسومِ پيشينه از ياِد مردم رفته  ميان توده

و فقط در خانوادهای اشرافی مانده بود؛ لذا ۔با توجه بەسنتهای بازمانده در بسياری از مناطقِ 
توانيم بەجرأت بگوئيم کە داشنتِ دو زن در ميان  روستايی ايران در دوران اسالمی۔ می

کسانی کە . شد شد و طالق نيز بسيار زشت تلقی می های عوامِ ايرانی زشت مشرده می توده
زندگیِ مردمِ بسياری از روستاهای ايرانی کە آداب و رسومِ کهن در ميانشان مانده بود را از 

حتی احکامِ اسالمی نيز نتوانسته بود . گويم دانند کە من چە می چند دهه پيش بەياد دارند می
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در بسياری » مرِد دوَزنی«عبارِت . کە اين رسمِ پسنديدۀ ايرانيان را در بسياری جاها تغيير دهد
طالق نيز شناخته نبود؛ و خوِد من اين را در . از روستاهای ايران چيزی مشابه دشنام بود

 جاهائی از کرمان، و بسيار جاها در بسياری از روستاهای منطقۀ خودمان در پارس، در
هايش را در جاهای ديگری هم  شايد کساِن ديگری منونه(ام  بلوچستاِن ايران و پاکستان ديده

زن نيز در مهۀ شئوِن خانواده شريک و مهتای مرد بود، و چنان بود کە مهراه با ). ديده باشند
رفت کليۀ  چە مرد از دنيا می  چنان.حق در ممتلکات و داراييها بود مرد دارای مالکيِت متام

کرد، و  يافت و او تا زنده بود در اينها دخل و تصرف می ممتلکات و داراييها بەزن انتقال می
  . رفتارش با فرزندان مهچون رفتارِ پدر بود

بازی  جنس ايرانيان هم کە اند  دوران ساسانی تأکيد کردهمهۀ نويسندگان رومی و يونانیِ
 کە تبار دربار امپراتور روم اَمَينوس مارسلينوس، مورخ يونانی. شناسند منیرا ) لواطعملِ (

افسری از دمشنان سرسخت ايرانيان بوده ولی ايران را از نزديک ديده بوده است ضمن 
کە  چنان. شناسند ايرانيان لواط را منی کە برمشردن مشاری از ويژگيهای ايرانيان تأکيد کرده

 در زمان مارسلينوس نيز نزد آهنا ، وديرينۀ يونانيان و روميان بودهدانيم، لواط از رسوم  می
اند نزد مارسلينوس يکی از وجود متايز  شناخته ايرانيان لواط را منیکە   اين.معمول بوده است

 ١:چنين نوشته است) البته اشراِف ايرانی(دربارۀ ايرانيان او . ايرانيان با غربيها بوده است
اند، دارای موهای بلند و ابروان کشيده و قوسی، دارای ريشهای  اندام خوشايرانيان بلندقد و 

 یکار زشتکار، و پرهيزنده از معايب و  اندازه شکاک و احتياط آراسته و زيبا، تيزبين، بی
 سراسر رختشاناندازند،  شاشند، در حضور ديگران آب دهان منی ند، در حال ايستاده منیاست

روند  وقتی راه می کە ئی گونه بەکنند تن می بای بلنِد گشاد و جلوباز برپوشاَند، ق بدنشان را می
 گو پوشند، بسيار بذله  میزرين بنِد بند و گردن زند، دست کنار می بەطرف بال قبايشان را باد دو

 گر و مکار و متکرب آورند، بسيار حيله ی هر سخنی را بر زبان میيگو  بذلهبەهنگامِاستند و 
 بشکافند و با تکرب راه هاشانزمين را با گام کە خواهند روند انگار می اه میند، وقتی راست
از کە   بلشان نه از نيروی بازو اند ولی مهارت جنگی  جهانروند، ماهرترين جنگندگاِن می

گذارند و از هيچ خطری  شان مايه می خودآشنايی با فنون جنگی است، در جنگها از جاِن
زنند، زيباپرست و  سر سفره حرف منی کنند، بر ش اسراف منیهراسند، در خورد و نو منی
   .شناسند  لواط نزد آهنا معمول نيست و منی…گيرند  چند زن می…اند مسلک شقعا
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   چوبينە هبرام شورشِو هرمزچهارم

 او شش پسر داشت. در تيسپون درگذشت ۵۷۹روان دادگر در اواخر زمستان  خسروانوشە
هرمز را .  بود۔پادشاه کاشغر و سراسر ترکستان۔دختر خاقان بزرگ بزرگترينشان هرمز از کە 

عهد معرفی کرده بود؛ و او پس از پدرش  عنوان ولی بەروان در آخرين سال پادشاهيش انوشە
   .گونه رقابتی بر اورنگ شاهنشاهی نشانده شد  هيچبی

خواه و  لتمهر بود، مهچون پدرش عدا روان و بزرگ پروردۀ انوشە دست کە هرمز چهارم
 آبادانی و شکوِه بەاش تر بود، و عالقه خواه هرمز از پدرش مردم کە اند نوشته. دوست بود مردم

کرده بود و   کە هرمز حتصيلنوشتهطربی . کشور و آسايش و شادزيستی مردم مهچون پدرش بود
 نهاگرفت؛ لذا اي کرد و بر اشراف و بزرگان سخت می ضعيفان و مستمندان توجه بسيار میبە
 را او مهۀ توانش. آهنا چنين احساسی داشت بەاو نفرت و دمشنی ورزيدند، و او نيز نسبتبە

گفتند  عايايشان زور میر   کە بەبرد، و بر بزرگانی کار می بەعايادر اجرای عدالت در ميان ر
حال مردم  بەرف رسيدگیهرمز مهۀ تالشش َص کە نوشتهوری   ابوحنيفه دين١.گرفت می سخت

يردستان ز   کە بەتوانستند  او زورمندان منی در سلطنِت.منود  بەناتوانان توجه بسيار میشد و می
   ٢.زور بگويند

نامه گرفته  از خدای کە  آمدهکتاهبانوازی هرمز چهارم در  چند داستان از عدالت و رعيت
 تا در رفت ی در ناحيۀ مهدان می بەَمرغَەزاربار در تابستان يک کە اند نوشته. شده بوده است

مواظب  کە  تا در مهراهانش بانگ بزنندفرمود زده بود خرگاه کە آجنا بگذراند؛ و در منزلی
ِکشِت مردم  بەها نزديک شوند و کشتزارهای کنار جاده بە باشند مباداهاشاناسبها و بارکش

 عمل نکرد فرماناين  بە کسیچە چنانو مأمورانی را گماشت تا . آسيب و زيانی برسانند
برای استراحت توقف کرده  کە  بود، و در جائیشپسرش خسرو نيز مهراه. کند  اشجمازات

صاحب . چريدن کرد بەبودند اسپ خسرو از رمۀ اسبان جدا شده وارد کشتزاری شد و شروع
 اسپش کە هرکە هرمز اعالن کرده بود. زمين اسپ را گرفته آورد و حتويل داد و دادخواهی کرد

.  کشتزار بدهدصاحبِ بەتلف شده است تاوانچە   آنبرابرِ يد صد مردم تعدی کند باِکشِتبە
فرمان را دربارۀ خسرو اجرا کند؛ ولی  کە مأمور اجرای اين فرمان بود جرأت نکرد کە افسری

                                                 
 .۴۶۱/ ۱طربی، تاريخ  .1
 .۷۸/ ۱اخبار الطوال، . 2
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هرمز فرمود تا گوشهای اسپ را بچاکانند و دنبالۀ دمبِ اسپ را . هرمز اطالع داد بەموضوع را
  . کشاورز بپردازد بەسپش تلف کرده است تاواناچە کە   آنبُبرند، و خسرو برای

 فرماِن کە نزد پدرش بروند و از او تقاضا کنند کە بە از بزرگان اشاره کرد تنچند بە خسرو
 باز چند. تقاضای آهنا پاسخ نداد بەولی هرمز. چاکاندن گوش و بريدن دمب اسپ را لغو کند

درنگ او را  کشتزار شده اندکی چريده و بی وارد در غفلتی اسْپ: تن بەنزد هرمز رفتند و گفتند
اما . اند؛ و اگر اين فرمان اجرا شود خسرو احساس اهانت و سرشکستگی خواهد کرد بازآورده

  گوشهای اسپ را چاکاندند و دنبالۀ دنبش را بريدند، وفرمود تااينها پاسخ نداد، و  بەهرمز
   ١. مزرعه بپردازدصاحب بە مردم عادْی تاوانمانندبايد  کە فرمودخسرو بە

رفت و  آباد در نزديکی تيسپون می بالش بەهنگام نوبریِ تاکستاهنا بود هرمز کە بار و يک
 افسری وارد تاکستانی شد و چند خوشۀ غوره چيد و. گذرش در يک منطقۀ تاکستانی بود

 خورشت گوشت با در چنين روزی کە خورشت گوشت با آن درست کن«: نوکرش داد و گفتبە
هرمز . تاکستان تعرض شده است کە بە تاکستان آمده فرياد برآورد نگهباِن.»مفيد استغوره 

 بر ميان داشت را کە مهروزانه با او سخن گفت و از او تقاضای خبشايش کرد و کمربند زرپوشی
   ٢.جويی کرد خواهانه از او دل او داد و پوزشبە

 مالِک روستايی. ور گرفته بودز ە ب رامالِک روستايی يک و يکی از حاکماِن حملْی زمينِ
  بەمراعاِت آن حاکمِ حملیوزير. نزد وزير برد بەپايتخت رفته شکايت بەبرای دادخواهی

اين مناسبت  بە هرمز کاخی نو در کنار تيسپون ساخته بود وااتفاقً.  توجهی ننموداو شکايِتبە
عرض هرمز  بەمراسم شکايت در آن مالِک روستايی. وليمه داد و خلقی در آن وليمه گرد آمدند

مالکيتم سلب کە   آنزمينهايم را حاکم گرفته است و من برای کە سال است دو کە رساند و نوشت
هرمز موضوع . گيرد درآمد زمينها را او می کە ام در حالی خزانۀ دولت پرداخته بەنشود ماليامت را

شکايتش  بەخاطر مرزبان بەه ولیاو شکايت آورده بود کە را از وزير جويا شد، و وزير اقرار کرد
سال گذشته از درآمد آن  در دو کە  اموالیبرابرِ  تا آن حاکم دوفرمودهرمز . ام توجه ننموده

خوِد مرد مقر  کە اين مرد بپردازد و دو سال برای اين مرد در هر شغلی بەزمينها گرفته غرامت
زير نظر  کە ان است بايدگر ستماورِ يکسی کە : ندان کرد و گفتز  بەوزير را نيز. بدارد کار کند

   ٣.قرار داشته باشد
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باز و بسته  کە ئی برای شکايات مردم دائر کرده بود هرمز صندوق ويژه کە اند و نوشته
را بگشايد؛ و شکافی   او آندر غيابِ کە توانست  خودش بود و کسی منیويژۀُمهر  بەشدنش
 گشود و بار اين صندوق را می ئی يک شاه هفته. انداختند ها را در آن می نامه شکايت کە داشت

   ١.کرد رسيده بود رسيدگی می کە شکايتهائیبە
 تکرار  دربارۀ هرمز را کە مهچنان در کاخ برپا بودروان انوشە» زجنيرِ داِد«و داستاِن 

داد دادخواهان برسم؛ و زجنيری از  بەساعت بتوامن بەهرمز گفت من بايد ساعت کە اند کرده
آن آويزان  بەرسيد و زنگهائی دوردستها می بەيک سرش کە وان کاخش آويخته بودباالی اي

گوش شاهنشاه  بەبا جنباندن اين زجنير دادخواهيش را کە توانست بود، و دادخواه می
يعنی در زمان او نيز مهان زجنير کە انوشەروان نصب کرده بود مهان کار را برای  ٢.برساند

  . داد دادخواهان اجنام می

   الفت اقتدارگرايان با سياستهای هرمز چهارمخم

اند   و فردوسی دربارۀ هرمز چهارم آوردهنگار ۀ عربیموعۀ اوصافی کە ايرانيان دوزبانجم
دلش  کە کشد تصوير می بەشخصيتی راعدالت اجتماعی از او  بە توجهدوستی و  مردمازنظرِ
 گزارشها. ادی برخوردار باشند آرامش و آسايش و شامکاناِتخواسته مهۀ مردم کشور از  می
يش بر زورمندان گير سختناتوانان و ناداران و  بەانديشی او و توجهش  نظر از نيکاتفاقِبە

  . گويند سخن می
دستگاه سلطۀ . خطر افکنده بود بەاما سياستهای او امتيازها و سلطۀ اقتدارگرايان را

کار آمدن هرمز  ست داده بود با رویروان اقتدار خويش را از د در زمان انوشە کە فقيهان نيز
  برای مهار کردن زورمندان ۔بەناچار۔هرمز. تواِن ازدست رفته را بازيابد کە درصدد شد

 و سرکوبِ خمالفان توسِط او دنبال آورد بە او زورورزیِ خمالفان رازورورزیِ. ور متوسل شدز بە
پس . بەکار شوند  برداشنتِ او دسترا باعث شد؛ و اقتدارگرايان را بر آن داشت کە برای ازميان

گر بەتصوير کشيدند؛ ولی روايتهائی  گراِن کشور از او مردی زورگو و ستم از او روايتهای سلطه
دهد او جلو اجحافاِت  ئی است کە نشان می گریِ او آوردند مهه بەگونه کە دربارۀ زورگويی و ستم

خواسته  رسد کە او می يتها چنين بەنظر میاز اين روا. گرفته است زورمندان بەاقشارِ ملت را می
ها  های کشورداری پدرش را دنبال کند، ولی اقتدارگرايان در صدِد متوقف کردِن آن شيوه شيوه
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کشور وارد » بزرگان«هائی بسياری دربارۀ گزندهائی کە او بر  گزافه. اند بەسوِد خودشان بوده
 مسعودی .اند نويس برای ما بازنوشته  عربینگاراِن آورد در کتاهبا آمده بوده کە بعدها تاريخ

برای عامه روی آورده آهنا را تقويت و از آهنا  بەخنبگان کشور جفا کرد و  بەهرمز« کە نوشته
هزار تن از بزرگان و  در مدت سلطنتش سيزده کە اند  و گفته؛ خنبگان استفاده کردزور کردِن کم
هزار و  کرد، و سيزده رگان را از کارها برکنار میهرمز بز« کە نوشته طربی ١.»ان را کشتدار نام

 پايگان و نزديک کردن آهنا پروردن دون بە؛ او مهواره نظرشکشت ششصد تن از بزرگان را
 مؤلف ٢.»ندان افکندز   بەمراتب پائين تنزل داد يا بەخودش بود و بسياری از بزرگان رابە

   :نوشته است  نيز چنيننامه پارس
 اصيل را نتوانستے ديد، و پيوسته بزرگان را تے اما بزرگان و مردمِرعايا را نيکو داش

در مدت پادشاهْی سيزده هزار کس را کە  چنانکشيدے،   فرومايه را برمیکشتے و مردمِ می
 بترسيدند و دمشناِن او را از اطراف جهان اوپس مهگان از . از بزرگان کشته بود

   ٣.آغاليدند  برمی
نگذارند هرمز چهارم راه انوشەروان را با  کە ان تصميم داشتندفقيهان و اقتدارگراي  

آهنا مزدک و يارانش را . شده مباند قدرت دنبال کند و امتيازهای آهنا مهچون گذشته مسلوب
اثر کرده بودند تا امتيازهای ازدست رفته در زمان قباد را  نابود کرده و هبدينان را در کشور بی

اجنام داده  کە مهان سياستهای شاهقباد را دنبال کرده و اصالحاتیروان  بازيابند؛ ولی انوشە
 کە اقتدارگرايان برآن بودند. های مزدک بود هرچند البته با ماليمت و آرام بود در جهت برنامه

روان يک  ، اصالحات انوشەبعالوه.  قباد و مزدک برگرداننددوراِن پيش ازضعيت و   بەکشور را
اين نظاْم بيش از  کە  را در کشور برقرار کرده بود و هرمز برآن بودرسکوال ًتانظام سياسی نسب

رودان و  کشيشان در ميان بەجانبۀ پيروان اديان در کشور آزادی مهه. پيش استحکام يابد
های تعرضیِ ديرينه را احياء کنند و دين خودشان را در ميان مردم  شيوه کە خوزستان امکان داد

اين امر خشم . رش دهند تا زمينۀ ظهور خدايشان مسيح فراهم گرددرودان و خوزستان گست ميان
 تا زمينۀ  شاهنشاه برضد رهربان مسيحيان برآمدندبرآغاليدِنمغان را برانگيخت و درصدد 

   .سرکوبشان و جلوگيری از گسترشِ دينشان در خوزستان و عراق و ارمنستان فراهم آيد
کنار هناد و احکام شريعت را تغيير داد و  بەا مغان ر فقهیِهرمز احکام کە نوشتهمسعودی 
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خاطر  بەفقيهان کە نوشته طربی ١.از ديرزمان برقرار بود را مورد پيروی قرار نداد کە سنتهائی
 شاه نوشتند؛ و شاه در پاسخِ بەمسيحيان آفريده بودند از دست آهنا شکايت کە مشکالتی

   :شکايت آهنا چنين نوشت
 دو پايه ديگر نيز در  استروی دو پايۀ جلوی ايستادهە  کگونه ختت سلطنت ما مهان
 مادولت قوام  سان ثبات و مهين بە.نياز باشد تواند بی دو نيز منی عقبش دارد و از اين

 ديگر  ادياِن اگر مسيحيان و پيرواِن. کشور نياز داردضايت خاطر مهۀ مجاعات دينیِر بە
 جای تعرض بەمشا کە هبتر است. فتناراضی شوند اين قوام و ثبات از ميان خواهد ر

 کردارهاتانمسيحيان و ديگران با ديدن  کە رفتاری پيشه کنيد مسيحيان چنان نيکبە
   ٢.آن بگروند بەشوند ومند  مشا و دينتان عالقهبە
 برای جلوگيری از فعاليتهای مسيحيان اجنام دستگاههای فقاهتیِ کشور کە حتريکاتی  

يک . سو آغاز شد  از مهههاشان منايی و مظلوم دنبال آورد بە ناخشنودی مسيحيان راداد می
 و شايد در  هرمز بود مداراگریِ سياستهای سرسخِتاز خمالفاِن کە نام زرتشت بەمؤبد بلندپايه

هر ز  بە را هرمزکشور دست بەاقداماتی برای جلوگيری از فعاليتهای مسيحيان اجنام داده بود
تا از بلندپايگاِن  هرمز سه کە زرتشت را فردوسی چنين آوردهعلت کشنت مؤبد . از ميان برداشت

.  کرده بودننداز  بە در پايتختبرزين و هبرام آذرمهان رااسپ و سيما  بەنامهای ايزدگشنکشور
، و » نيکو خبورمخلتی خورشِت کە مرا آرزو است« کە اسپ برای مؤبد پيام فرستاد ايزدگشن

ديدار او رفت و دربارۀ  بەاجازۀ شاه  خودش بی اشرافی برايش فرستاد ومؤبد خورشِت
شاه رساند، و شاه  بە ويژه اين خرب راکارآگاِه. بدرمسيها و بدخوييهای شاه با هم گفتگو کردند

اسپ را نيز اعدام   تا ايزدگشنسپس فرمودرده بەاو زهر در شربت خوراند؛ مؤبد را مهمان ک
 کە شود معلوم می. برزين رسيدآذرمهان و سيماميان برداشته شدن پس از اينها نوبت از. کردند

اسپ  ورزيده، و ديدار او در زندان با ايزدگشن ئی مهدستی می مؤبد زرتشت با اينها در توطئه
فردوسی . دادن رای عدم لياقت شاه و برکنار کردِن او بوده است بە برای اقدامچينی  زمينهشايد
نيکی ياد کرده  بەمز را نکوهيده و از مؤبد و اينهادر اختيارش بوده هر کە بنابر متنی گرچە نيز،

شايد تصميم بدی برايش داشته  کە شاه از اينها بدگمان شده بود کە کردهاست ولی اشاره 
 او گفت بەکاخ آوردند، و بە تا هبرام آذرمهان را از زندانفرمودهرمز  کە افزودهفردوسی . باشند

 دربار اقرار فردا در حضور بزرگاِن کە  برگردی بايدپيشينمقام  بەخواهی آزاد شوی و اگر میکە 
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۱۰۲۴ ششم  خبش-راناي تاريخ بازخوانی

بزرگان در حضور هرمز نشسته  کە روز ديگر. نيتی در سر دارد برزين کج کە دوستت سيماکنی
 کە بودند و آذرمهان و سيما برزين نيز در جايگاه خويش نشسته بودند هرمز از آذرمهان پرسيد

زمين  در ايران کە ئی هر خرابی و کجی «:نظرت دربارۀ سيما برزين چيست؟ آذرمهان گفت
 سيما .»دآوَر بار می بەگويد بد است و بد می کە هرچە هست از اين مرد است، و او کسی است

. ام من دوستی هبتر از تو نداشته«: آذرمهان گفت بەبرزين رجنيد و اجازه خواسته برخاست و
مگر يادت رفته . گويم  میراست«: گفت» دهی؟  دروغينی دربارۀ من میچرا چنين گواهیِ

اسپ را طلبيد و  مؤبد مهربرزين و ايزدگشن روان مرا و تو و مؤبدان شاهنشاه انوشە کە روزی
 و بدگوهر است و هزاد اين ُترک کە عهد کند، و ما گفتيم در نظر دارد هرمز را ولی کە گفت

تر از هرمز برای تاج  کسی شايسته کە سزاوار تاج و ختت ايران نيست؛ ولی تو برخاستی و گفتی
 تو برخاسته است و من در کشور است از مهان سخنِ کە ئی و ختت ايران نيست؟ اکنون هر فتنه

 .»اين روز افکندی بە از هرمز ما راتداري تو با جانب کە رو دربارۀ تو کردم اين بدزبانی را ازآن
 هبرام آذرمهان نيز دو روز .شدروز ديگر اعدام  ندان افتاد و سهز   بەپس از آن سيما برزين نيز

   .پس از او اعدام شد
فقيهی بلندآوازه در ميان فقيهان ايران بود  کە پخش شدن خربِ کشته شدِن مؤبد زرتشت

 ديگر نيز هراسی در تنِ خرب اعدام آن سه. دنبال آورد بە فقيهان را شديِدهراس و ناخشنودیِ
پس از اين اعدامها امور دولِت  کە وشتهنفردوسی . فکندا  هرمزخمالِف نيرومنداِن ديگر دلِ

پس  وز آن. زمان در برش خبردی، نه يک رهنمائی نه يک مؤبدی مناند آن« و شدهرمز آشفته 
   .»خويش َتش نُبد زندگانيش َخوش، ز تيمار زد بر دلِ

تا . سر گرفته شد اِن دو خاندان اسپنديار و مهران ازدار سپهدر اين ميان رقابت قدرت 
 ميان زورورزانْ کە  او اجازه نداده بودان زنده بود مشتهای آهنين و تدبير و کاردانیِرو انوشە

 مرداِن. شکل کريهی چهره منود بەولی اين رقابت در زمان هرمز چهارم. رقابتها آشکار شود
اينها از . ستهم و بندويە بودند برادراِن زن هرمزنامهای گُ بە اسپنديار دو برادرنيرومنِد خانداِن

خاندان سپهبد در آذربايجان . ئی از خاندان اسپنديار بود خاندان سپهبد بودند، سپهبد شاخه
 اسپ معروف مرد نيرومند خاندان مهران نيز سپهبد هبرام پسر گشن. و تپورستان جاگير بودند

هبرام چوبينە در زمان . خاندان مهران در ری و مشال ايران مستقر بودند. هبرام چوبينە بودبە
بزرگی از  ری و پارت و هيرکانيە بود و خبش و شهريارِ کشور دار سپهز چهارم نيرومندترين هرم

هبد بود، و گستهم و اسپ مقام ايران بەيابی او در تالش دست.  بودندشسپاهيان پارتی در فرمان
هی د  فرمانمقام. هرمز چهارم بيندازندچيدند تا او را ازنظر  بندويە در دربار برضد او توطئه می



۱۰۲۵ ساسانی شاهنشاهی

روان در اختيار شخص شاه قرار گرفت و اکنون   در زمان خسرو انوشە)هبداسپ ايران(کلِ ارتش 
پيش . برآن دست يابند کە ولی نيرومندان ارتش برآن بودند. نيز خوِد هرمز اين مقام را داشت

ی کە ، و کسر از مقام شاه نبودداشت کمت کە ئی  گستردهاين مقام ازنظر اقتدارِ کە ديديماز اين 
شد، اگرچە منصوبِ شاه و ازنظر قانونی در فرمان شاه  می) ساالر ارتشتاران(سپهبد  ايران

   .شد بود ولی از نظر نفوذ و قدرتش مهپايۀ شاه می) ُمجریِ ارادۀ شاه(

   مرزهای کشور بەجتاوز مهزمان ترکان و روميان

اصالحات هرمز چهارم  اقتدارگرايان و فقيهان از رقابت قدرِت نيرومندان، و نارضايتیِ
مرزهای ايران  بەاندازی طمع دست بەکشور را وارد دورانی از ناتوانی کرده ترکان و روميان را

 يار بود و اوپيروزی با   هرمز از روزی کە بەسلطنت نشست کەنوشتهوری  ابوحنيفه دين. افکند
 چون يازده لیو. سيدر اجنام می بەکامش بود کە بەگونه  و آنآسانی  بەگرفت می کە هر تصميمی

  سلطنتشآور شدند، و اوضاعِ  بەکشورش رویسو  گذشت دمشنان از مههپادشاهيشسال از 
در دوازدمهين سال سلطنت هرمز امور کشور آشفته شد و  کە نوشته مسعودی ١.شدآشفته 

   ٢.کشورش روی آوردند بەسو های سلطنت او لرزيدن گرفت و دمشنان از مهه پايه
دولت ايران در  کە شدند متوجه میکە  مهين ۔بارها و بارها شاهد بوديمە ک ۔چنانروميان 

کردند تا  را آغاز می کشورِ شاهنشاهی  بەمرزهای غربیِرو است جتاوز داخل با مشکالتی روبه
قيصر با خاقان .  را ضميمۀ امپراتوری کنندشاهنشاهی  دروِن قلمروِنشينِ سرزمينهای مسيحی

مرزهای شرقی ايران  بەاندازی وستانه برقرار کرده او را برای دستبزرگ ترکان نيز روابط د
طور  بە مهدستانهئی م پس از توافق حمرمانه۵۷۰در سال  کە آغاليد؛ و پيش از اين ديديم برمی

م ترکان و روميان از ۵۸۹اکنون در سال . مهزمان شرق و غرب کشور را مورد تعرض قرار دادند
 را گرفتند و ٣پارگين روميان شهرهای دارا و ميان. ردندايران لشکرکشی ک بەشرق و غرب
مجاعات بزرگی از .  و از آجنا خود را بەنصيبين برسانندکننداشغال  کە حران را درصدد شدند

سغد سرازير شدند و با گذشنت از شرقِ   بياباهنایدرون بەهای سيردريا  بياباهنای کرانهترکاِن
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. است ترکيه  کشورِشرقیِ در جنوبِغربِ ديار بکر  جای اين شهر اکنون در جنوب.) خندقِ ميانی
کرده  اينجا شهر مرزی ايران و روم در غربِ آميدا بوده، و خندقی بوده کە مرز دو کشور را تعيين می

 .اند پارگين کرده بوده بەمهين مناسبت نامش را ميان. است
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  . مشال ختارستان رسيدند  بە و عبور از آمودريا جنوبیمسرکند
 اندازی  درصدد گذشنت از دربنِد قفقاز و دستاِن خزریدر مشال قفقاز مجاعات ترک

دو دربند .  رانده شدندواپس توسط گستهم و بندويه ولی آذربايجان و ارمنستان برآمدندبە
 هياِنسپا مستحکمی بازسازی کرده و دو پادگان با رصورت بسيا بەروان قفقاز را خسرو انوشە

 .سوی قفقاز جلوگيری کنند اين بەکنار دربندها ايجاد شده بود تا از خزش ترکان ورزيده در
سهم معينی از هزينۀ نگهداری ساالنه  کە دولت روم نيز از ديرباز تقبل کرده بود کە ياد داريمبە

 خود رااز با گذشنت از دربنِد غربیِ قفق کە دربند قفقاز را بپردازد؛ زيرا ترکان درصدد بودند
  .  اناتولی برسانندشرقِ بەسرزمينهای

مشال  بەدر آن اواخر کە  يمنیمجاعاتی از قبايل مهاجرِغرب کشور نيز  در جنوب
اطراف درون سرزمينهای فراِت جنوبی سرازير شدند و آباديهای  بەعربستان رسيده بودند

   . شام بودومياِن بەحتريِک رشايداين نيز  ١. را مورد تعرض قرار دادندفراِت جنوبی
کشور  کە ان کشور برای جلوگيری از خطرهائیدار سپهئی در ميان  ارادهرسد کە  نظر می به

ان توانشان را دار  کە سپهداد مهۀ اين اوضاع و احوال نشان می. گرفته بود وجود نداشت در بر را
 و برکناريش هرمز تضعيف شود کە ميل نبودند گرفتند و بی کار منی بەدر حفظ مرزهای کشور

  برای دفاع ازاروان را نداشت تا خودش شخًص  پدرش انوشەهرمز نيز دليریِ. آسان گردد
 داشت  خويشجتربۀ کشته شدن فيروز را در برابرِ کە شايد او.  شودبەکار دست کشور مرزهای

ی ها گيرد توطئهدهی سپاه را بەدست   فرمان برای مقابله با دمشنانْااگر شخًص کە پنداشت می
  شرقی مقابله با خطر دمشناِناو مأموريِت. با فيروز کرد کە خمالفاِن سياستهايش با او مهان کند

خيالش از جانب روميان نيز کە   آنبرای.  سپرد)سپهدارِ بزرِگ ری و مشال (هبرام چوبينە  بەرا
شهرهای ،  شدات ديپلماتيک بەصلح با دولت روم وارد مذاکریياب دستآسوده شود برای 

دولت روم واگذار  بە زمان روميان اشغال کرده بودندايندر کە پارگين  نشينِ دارا و ميان سيحیم
   . را از مرز ايران دور کردندهاشان، و روميان پس از انعقاد قرارداد صلح با دولت ايران نيروشد

   شکست ترکانِ متجاوز از سپهبد هبرام چوبينە

 روی متون هپلوی بازنويسی کرده، داستان هبرام تاريخ ايران را از کە وری ابوحنيفه دين
وری  برگرفته از مهان مرجعِ دينکە   چونشاهنامۀ فردوسی نيز. تفصيل آورده است بەچوبينە را

 مرجعِ آهنا کتابی .کند  تأييد می۔مجله به در مواردی مجله۔وری را  بوده عمدۀ گزارشهای دين
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 در زمان خالفت عباسی در دست بوده ولی بعدها اين کتاب. است  بودهنامه هبرامهپلوی بەنام 
 و ەايرانيان کتابی جداگانه دربارۀ سرگذشت هبرام چوبين«: نوشتهمسعودی . نابود شده است

 ابوحنيفهکە چە   آن١.» در آن آمده استترفندهايشسرگذشت و  کە  او دارندترفندهای
فردوسی در سخن .  کتاب بوده استاند از مهين  دربارۀ هبرام چوبينە نوشته و ديگرانَوری دين

نامه با تفصيالتش در بيش از  از دوران سلطنت هرمز چهارم و خسرو پرويز منت کتاب هبرام
از هبرام چوبينە در اين کتاب آمده بوده او را دلير و  کە داستاهنائی. هزار بيت آورده است پنج

   .دهد دوست نشان می باانصاف و ميهن
 کە از جانب شاهنشاه مأمور واپس زدِن ترکان شد  پس از آنينەهبرام چوب کە اند نوشته

باال بودند را گزين کرد، و از هرمز  بەساله شان چهل مهه کە دوازده هزار تن از کارکشتگان ارتش
برای جنگ الزم باشد را کە  هرچە خزانۀ ارتش در اختيارش باشد تا کە اجازۀ کتبی گرفت

! شاهنشاها«: هبرام گفت» اهی با سپاه اندکی بروی؟خو چرا می«: هرمز گفت. هزينه کند
 گزيده با خود هاماوران لشکر کشيد دوازده هزار مرِد بەرستم وقتی برای رهاندن کيکاووس

 اسپنديار وقتی. داشت و يک سپاه دويست هزاری را شکست داده کيکاووس را آزاد کرد
 کە گودرز کشوادگان.  مرد رفتکشی کند در دوازده هزار جنگ ارجاسپ رفت تا از او کينهبە
هر .  دوازده هزار مرد با خود داشتنيز را بگيرد سياوشخسرو گسيل شد تا کين  فرمان کیبە

ميان ، مردان را از بعالوه. ناپذير است نشود با دوازده هزار مرد شکست داد شکست کە دمشنی
اند و در  پس دادهوا یر بسياایساله آزموهن  چهلام زيرا کارديدگاِن سالگان گزين کرده چهل

  . »کنند فشانی می دارند و جان نربدها نام و ننگ را پاس می
هبرام  بەبدرقۀ آهنا بيرون شد و بەوقتی هبرام و سپاهش از تيسپون بيرون رفتند هرمز

ها و  سپاهيانش در جاده کە  يزدانی را فراموش نکند، مواظب باشداحکام دينِ کە  کردسفارش
 و باغهای مردم تعدی نکنند، اخالق انسانی را در جنگ کشتزارها بەنزديکی روستاها

دهد وفادار مباند  می  بەدمشنان کەهر پيمانی بەرعايا آسيبی ببينند، کە فراموش نکند مبادا
 خواهد اجنام دهد ابتدا با می کە پيماهنا است، و هر کاری بە پيروزی در وفاداریزيرا رمزِ

   . اهل رأی مشورت کندکاردانان و
مهراه سپاه گسيل کرد تا هم رخدادهای روزانه را ثبت کند و هم با  بەيک دبيری را نيزاو 

   .شور آوَرد بەخواندن داستاهنای محاسْی سپاهيان را
 اند نوشته. هبرام چوبينە بەخوزستان رفت تا از راه پارس و اسپهان و ری بەخراسان برود
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در . ی اردو زده بود تا سپاهيانش استراحت کنندهبرام در خوزستان در دشتی در کنار روستائکە 
 ثروت زدند فرصت کسبِ چنين گروه بزرگی درکنار شهر يا روستائی اردو می کە چنين مواردی
 پيش از حرکت کە  پول کافی در اختيار داشتندسپاهيانْ. شهر يا روستا بود برای مردم آن

حمل اردوگاه  بە شهر يا روستابازارِ. شد میآهنا داده  بەمزد و پاداشِ پيشاپيش ماهعنوان بە
مردم . نياز دارند از خواربار و رخت و کاه و علف خبرند هرچە شد تا سپاهيان منتقل می
. فروختند  میخواه دلنرخ  بەبردند و ميان سپاه می بەبرای فروش داشتند را هرچە معمولی نيز

زنی خريده بود و هبايش را پرداخت  يک جوال کاه از يکی از مرداِن هبرام چوبينە کە اند نوشته
شايد او در ميان آن شلوغیِ بازار مشغول خريدن چيزهای ديگر شده و پيرزن او را . نکرده بود

 چوبينە فرمود تا بانگ دردهند. نزد هبرام چوبينە رفت و شکايت برد بەپيرزن. گم کرده است
ن ز   بەهبای کاه راتا فرمود آن مرد آمد، و چوبينە . کسی کاه از اين زن خريده استکە چە 

چنين  کە هرکە فرمودۀ چوبينە اعدام کردند، و بانگ زده شد بەپرداختند و مرد را مهاجنا
   .رفتاری با رعايا بکند کيفرش مرگ است

او  بەنزد خاقان فرستاد تا بەهرمز وزيرش هرمزد َخررادُبرزين را با پيشنهاد صلحنيز، 
اين وسيله او را در غفلِت کامل  بەصدد جنگيدن با او نيست؛ واز او ترسيده و در  کە ايحاء کند

در نتيجۀ اين تدبير ماهرانه، خاقان هنگامی .  کندگير غافلبدارد تا هبرام چوبينە بتواند او را 
پيِک شاه . نزديکی حمل استقرار او رسيده بود بەهبرام چوبينە کە از گسيل سپاه ايران خرب شد

   .هبرام پيوسته بود بەخربِ خاقان، گريخته شب، بی  مهان نيز)َخررادُبرزينيعنی (
اند، ولی بابازخوانی رخدادها معلوم  حملِ رويارويیِ هبرام و خاقان را مشخص نکرده

شود کە در دشتی در جنوبِ ُسغد در مشالِ آمودريا جنوبی در مشال بلخ و جنوبِ مسرکند  می
   .اِن کنونیبوده است؛ يعنی در جائی در جنوبِ کشورِ ازبکست

 سپاه در برابرنربد هبرام شتافت، و چون  بەهزاری خاقان با يک سپاه چهلاند کە  نوشته
در اختيار تو گذاشته  کە شاه ايران با اين سپاه اندک« کە هبرام پيام فرستاد بەايران لشکرگاه زد

من بپيوندی ە باگر. کشنت بدهد بەتو را کە خواسته  میا و حتًم استگاه فرستاده قتل بەتو را
را داشته باشی  کە ئی شهر خواهم کرد و هر خواسته تو خواهم داد و تو را شاِه ايران بەدخترم را

 ايم تا جان خود را فدای شاهنشاِه ما آمده کە او پيام بازداد بە و هبرام.»برآورده خواهم ساخت
ديار خودت  بە کنی ورهاتو اگر خاک ايران را . خويش کنيم و باکی از کشته شدن نداريم

ديار  بەدهم تا  نيز ماهلای بسيار میبەسپاهيانت بندم و برگردی من با تو پيمان صلح می
برای پذيرايیِ حمترمانه از تو آماده شود، و تو  کە فرستم شاهنشاه پيام می بەخودشان برگردند و
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ستی و برادری واز تو خواهد آمد و با تو پيمان دو پيش بەبرم و او خودش نزد شاهنشاه می بەرا
 زمينِ  شکست خواهی خورد و کەای بدان خواهد بست؛ و اگر جز اين است و خواهان جنگيدن

  . خون تو آلوده خواهد شد بەايران
 ه يزدانگا پيشپيش از آغاز نربد، هبرام در .  دو طرف آغاز شدنربدبامداد روز ديگر 

ما اين جنگ را ظاملانه  کە ينیب اگر می! پروردگارا«: گفت بانگ بلند می بەخاک افتاد وبە
ما بنما تا خون کسی بر زمين ريخته نشود؛ و اگر  بەايم و حق با خاقان است راهی آغاز کرده

 کە گونه ام پيروزی را آن گاه آمده اين رزم بە تو و دفاع از ميهنممن برای خشنودیِ کە بينی می
 یِده فرمانهزاری تقسيم کرد، و   لشکر سهچهارِ بەسپاهش راگاه  آن. »شايسته بينی نصيبم کن

اسپ،  اسپ، کندا گَشن نام اينها را يزدگشن.  کارآزموده سپرديک سپهبِد بە رامردهزار  هر سه
از اين نربد  کە هرکە سپس بانگ برآورد. اند اسپ نوشته دشتی و مهدان گشن سينه روی مردان

 گريزی منانده است، يا يچ راِهه کە ايم جائی آمده بەحماکمه اعدام خواهد شد؛ ما بگريزد بی
ئی نشسته   شاهنشاه نيز بر فراز بلندیگر گزارش دبيرِ. کشنت دهيم يا پيروز شويم بەبايد مهه تن

   .شنيد تا گزارش رخدادها را يکی يکی بنويسد نگريست و می بود و می
. رساندفراز تپه  بە آغاز شد هبرام با صد سوار گزيده از معرکه جدا شده خود رانربدچون 

هبرام و . سوی او شتافت بەئی  است با دستهگريخنتهبرام در حال  کە خاقان با اين گمان
تير بستند و از پا  بەترکان نزديک شدند مهه راکە  مهينخود را آماده کرده بودند  کە يارانش

  . ماندگانشان گريختند با کشته شدن خاقان در ترکان شکست افتاد، و زنده. انداختند
در ميان » آوازه«نام  بەزمان با سپاه بزرگی از ترکان در دژی  پسر خاقان در آنپرموده

پيش از اين تصرف کرده  کە ئی کوهستانی  در منطقهيک دژ ايرانی(مسرکند و ترمذ مستقر بود 
ی ياب  کە دستتعقيب آنان رفت و در دو فرسنگی دژ لشکرگاه زد، و چون ديد بەهبرام). بودند

 خاقان اش شده  بەجای پدرِ کشتهاکنون کە پرموده بەپذير نيست برايش امکان مستحکم برآن دژِ
 خاک چە است کە چنان  آنبرای مذاکره آمده نه برای جنگ؛ و پيامش کە شده بود پيام فرستاد

 نيز کە پرموده. آشتی است ترکستان برگردد دولت ايران آمادۀ مذاکره برای  بە کردهرهاايران را 
او پيام  بەديد شرايِط خويش را برای او فرستاد و  خود را در خطر حتمی میدر حماصره بود و

  . کنم  مشا مذاکره میای و من شهريارم، فقط با شاِه تو يک بنده کە بازداد
 خاقان و پسر هبرام در مهاجنا ماند و گزارش رخدادها را برای شاهنشاه نوشت، و سرِ

شاهنشاه با سران دولت مشورت . شاه فرستادکهترش و درفش ترکان را مهراه آن برای شاهن
 کە بر ترکان آمده است هبتر آن است کە  سختیبا اين شکسِت کە کرد، و نظر مهگان برآن بود
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کرده بەديارِ  رهادارند با شاهشان مذاکره شود تا خاک ايران را  کە باری  مذلتدر مهين وضعِ
اين زوديها برطرف  بەن افتاده استاز اين شکست بر دلشا کە ؛ زيرا بيمیخودشان برگردند

  . اندازی ترکان در امان خواهد ماند خنواهد شد و مرزهای ايران برای مدتی از دست
 ما است، او خاقان اگر خواستار صلح است برادرِ کە هبرام نوشت بەبر اين اساس، هرمز

 کە نيز نوشتئی  نامه و فرمان. تيسپون بفرست بەعنوان مهماِن گرامی بەرا با سران دولتش
پايتخت از خاک  بەبرای آمدن کە اند و اجازه دارند خاقان و مهراهانش ميهمان شاهنشاه

  . زمين عبور کنند، و يزدان بر اين گفته گواه ما است ايران
 شاهنشاه ايران خواستارِ کە دهدپرموده فرستاد تا بەاو اطمينان هردو نامه را هبرام برای 

   .ی آشتی است مذاکره براديدارِ با او و
تيسپون رفت، و هرمز بر دروازۀ کاخ از او استقبال کرده او  بەسان خاقان مهراه هبرام اين

 خاقان دو هفته نزد شاه مهمان بود، هبرام نيز. را در آغوش گرفت و با هم وارد کاخ شدند
 تعهد  و خاقانخراسان برگشت، ميان شاهنشاه و خاقان پيمان صلح مهراه با سوگند منعقد شدبە

خراسان برگشت هبرام از او  بەو چون. اندازی نکند سپرد کە ديگر بەمرزهای ايران دست
 )ماورای سيردريا (ترکستان بەاستقبال کرد و مهراه او رفت تا از مرزهای ايران خارج شده

 از گنج شاهی برای هبر کردن بيرون آورد درمشکرانۀ اين پيروزی صدهزار  بەهرمز نيز. برگشت
آذرگاهها فرستاد برای هزينۀ برگزاری جشنهای مهرگان و  بەهبر را يک: سه هبر کرد بەار و آن

 کرد، و خبشهبر را ميان نيازمندان  سده و هتيۀ خورد و نوش برای مردم در اين جشنها؛ يک
 ئی نامه فرمانو . بندها و امثال آهنا سراها و پلها و آب هزينۀ تعمير کاروان بەهبر برای کمک يک
   ١. چهار سالِ آينده بر مردم کشور خبشوده شده استمالياِت کە اسر کشور فرستادسربە

   شورش چوبينەو برانگيخنت رقيبانِ هبرام چوبينە هرمز را برضد او 

شگفتی  بە را در کشور بزرگانراندِن آهنا مهۀ  هبرام بر ترکان و عقبآسای برقپيروزی 
سلطنت هرمز را بيش از پيش تقويت کرد برای هبرام های   پايهکە بر آناين پيروزی عالوه . آورد

پارسیِ او از سپهداراِن  رقيبان  هبراْم پارتی بود، و.دنبال آورد بەمانندی را يک حمبوبيت بی
در اثر اين پيروزی تبليغات بسيار زيادی .  ايران کندساالر سپههرمز او را  کە  در بيم شدندبزرگ

 شد ترکان بيش از دويست گفته می کە ئی گونه بەاه افتاد،ر  ە ببرای هبرام در ميان قبايل پارتی
 ايران د آهنا يقيًناهزار مرد جنگی بودند و اگر هبرام شاهشان را نکشته و آهنا را بيرون نرانده بو
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  در يکی دو قبيلهالًاين البته گزافۀ بزرگی بود، زيرا ترکان معمو. کردند گرفتند و ويران می را می
از  کە  رانده شوند، و اين يک رخداد تکراری بودواپس خزيدند تا  ايران می مرزهایدروِنبە

   .شد زمان پارتيان مهواره تکرار می
هرمز را از هبرام چوبينە  کە کوشيد) وزيرِ اولِ شاهنشاه(اسپ  گشن  يزداندار فرمان بزرگ
ت کرده و اندکی از هبرام غنايم بسياری از ترکان گرفته ولی خيان کە او فهماند بەبدبين کند، و

هبرام از غنايم  کە گزارشی نيز مأمور ويژۀ شاه فرستاده بود. پايتخت فرستاده است بەرا آن
ديگرانی نيز . آمار نداده و برای خودش کنار گذاشته است بە راسلطنتیخاقان يک گوشوار 

 هوای اًمويژۀ شاهان است اگر نگاه داشته حت کە ئی چنين گوشواره کە نزد شاه سعايت کردند
   . در سر دارد؛ و هرمز را از هبرام ترساندندسلطنت

بيمی کە رقيباِن هبرام از او بەدلِ هرمز انداخته بودند سبب شد کە هرمز تدبيری انديشد 
 مأمور دفع او راپايتخت برگشته باشد هرمز  بەهبرامکە   آنازپيش . آيد تا هبرام بەپايتخت نه
در گرجستان هبرام از قيصر شکست . ارد گرجستان شده بودندا واخيًر کە جتاوزات روميان کرد

شايد بندر (با قيصر اجنام داد زمينهائی در گرجستان  کە  طی مذاکرات صلحیاخورد، و ظاهًر
 هبرام با استفاده رقيباِن. دولت روم واگذار کرد بەرا) آن طمع داشتند بەمهيشه روميان کە التکيە

  . کشور زدند بەِت تبانی با قيصر و خيانتاو هتم بەهرمزاز اين فرصت نزد 
 او نوشته زجنيرِ بەآميزی شکست او در گرجستان خشم هرمز را برانگيخت و نامۀ سرزنش

اين زجنير را بر  کە او نوشت بەبنِد زنانه برايش فرستاده ريسی و ميان  و دوک نخآويزِ زنانه گردن
ما دربارۀ تو . ريسی نشينی دوک می  میبندی، و بند را برکمر می اندازی، اين ميان گردن می

اندازۀ قدر يک پيرزن  بەيعنی قدر تو (١.تو سپرديم بەچنان مأموريتهای بزرگی کە اشتباه کرديم
   .)روستايی است

.  رجناندسخت را هبرامآميز بود و   اهانتمعنای برکناریِ بەهبرام  بەۀ هرمزپيام ناسپاسان
 رقيبانش هرمز را کە ايتخت بيايد؛ ولی او بيم داشتپ بەدرنگ بی کە او نوشته بود بەهرمز

 کە ی برگشتر   بە؛ لذا سپاهش را برداشته و بەاو گزندی برسد او برآغالندبيش از پيش برضِد
 کە کاخش دعوت کرده زجنيری بە را از سراِن پارتی خودش بود، و افسرانشداریِ  فرمانمرکز

 دوِکآن  زنانه را بر ميان بست، بنِد ميانن آ، آويختگردن  هرمز برايش فرستاده بود را بر
 مهه فداکاری پس از آن«:  و گفت، را بر دست گرفت، و نامۀ هرمز را برايشان خواندريسی نخ
 بريم و البته ما فرمان. گونه فرستاده است ما برای شاهنشاه کرديم اکنون پاداش ما را اينکە 
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 تو نزد او اين ارجِاگر «:  از افسرانش گفتند برخی.»کنيم شاهنشاه فرمان دهد اطاعت میچە  آن
يکی از افسران اَرَدَشير  کە يادش آوردند بە و.»اند مرتبۀ سگان بەاست سپاهيان تو برايش

دهم نزد  برای کشور اجنام می کە اگر خدماتی«:  از اَرَدَشير رجنيد گفت چونبابکان در ری
. » ختت و تاج را نگاه خنواهم داشت ارزش نداشته باشد من نيز پاس حرمت مؤبد ونشاهشاه

  . يعنی اگر شاه خنواهد کە حرمِت تو را پاس بدارد تو نيز بايد کە با او مقابله بەمثل کنی
حمبوبيت بسياری برای  کە اندکی پس از پخش شدن خرب پيروزی سپهبد هبرام بر ترکان

بر سر زبان بزرگان کشور  برای او آميز ی اهانت ناسزااو آورد داستان فرستاده شدِن آن خلعِت
غيرقابل  کە هرمز اشتباه بزرگی کرده بود.  ناسپاس خواندندافتاد و خمالفان هرمز وی را شاِه

هبرام . افزودند  او نيز بر حتريکات می سياستهای مدارایِ دينیِفقيهاِن ناراضی از. جربان بود
مهه  بەترساند و را از هرمز میداد و آهنا  روزه با سران سپاهش جلسۀ مشورتی تشکيل می نيز مهه

روز  او يک. شدما را بکُ کە ورزد و در نظر دارد هرمز بر پيروزیِ ما حسادت می کە کرد ايحاء می
 تااست را هرمز فرستاده  اين کە سران سپاهش نشان داد و گفت بەشکسته  نوکيک سبد خنجرِ

 خشم افسران  اين نيز بر آتشِ.ايم  شکستهارزيم و مهچون خنجرِ هيچ منی کە بەدما بفهمانِبە
   .پايتخت لشکر بکشد و شاه را برکنار کند کە بە شدندمهنواروغن شد، و مهگی با هبرام 

جز خواهرش گردويە مهۀ افسرانش دربارۀ .  هنايی تشکيل جلسه دادهبرام برای تصميمِ
ضمن  کە دگردويە با سخنان آتشينی کوشي.  بودندآوا همپايتخت با او  بەلشکرکشی بەتصميم

جنگ با شاهنشاه منصرف  بە داستاهنای سياسی از تاريخ ايرانْ هبرام را از تصميميادآوریِ
ی او با آمدهای چنين اقدامی و آشفته شدن اوضاع کشور کند؛ ول کرده سران سپاه را متوجه پی
 خودت را داری و تو نظرِ کە دادند او پاسخ می بە و افسران،رأی خودش تنهای تنها بود

زاد بدنژاِد   ُترکفرمان هرمزِ کە بەبرای خودت نگاه داری، ولی ما حاضر نيستيم کە توانی می
   . برادرت را با دوک و پنبه داده استوفاداریِپاسخ دالوريها و  کە ناسپاس باشيم

انديش   روشنخوانده و  و تاريخکرده گردويە چندين سال کهتر از هبرام بود اما حتصيل
پوشيد و مهراه   میجامه مردانْ رزممهچون  کە  را زنی بسيار زيبا و بسيار دليردر گزارشها او. بود

 داستاهنائی کە دربارۀ گردويە آمده .اند کرد توصيف کرده افسران در مترينها و بازيها شرکت می
او شوهر داشت، و شوهرش افسری . گرِ وضعيِت ممتازِ زن در ايراِن ساسانی نيز هست است بيان
  .تر بەاو اشاره خواهيم کرد بود کە پائين) احتماالً پارسی(ام سياوشان بەنامِ هبر

 طبعِ سپاهی افسرانْ. اثر ماند  بی برادرشتالشهای گردويە برای ممانعت از شورشِ
 زورشان بر زورِ کە  و اطمينان داشتند،انديشيدند ور منیز  بەمغز بودند و جز داشتند و خشک
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برای آهنا . رينۀ پارتيان بر پارسيان نيز اکنون سر برآورده بودهای دي کينه. هرمز خواهد چربيد
آهنا را متوجه  کە گردويە کوشيد. بالئی بر سرِ کشور خواهد آورد چە جنگ داخلی کە مهم نبود

 کشور را در افسراِن پارتی مغزیِ  خشک خشمِ هبرام چوبينە و.ياب نشد اين خطر بکند ولی کام
  . آستانۀ تباهی قرار داده بود

اند کشور را تباهی  گير برای سرنوشت کشور شده  تصميمفقيهان يا سپاهيان کە هرگاه
دو  از اين.  اهل پيکار است و فقيه اهل موعظه کردن از فراز منربها استسپاهْی. فراگرفته است

تصميم  کە توانند مغزند و منی هردوشان خودشيفته و خشک. آيد  سياست و کشورداری منیکارِ
بگويد و مردم گوش بسپارند  کە منربی عادت کرده.  درست اختاذ کنندموقعِرست در سياسیِ د
ا هم ب هرکە .منتظر اظهار نظر آهنا باشدکە  آن بیاش را متام کند  ند تا او موعظهآور نهو دم بر
و سپاهی . بفرستندسرِ چوبۀ دار  بە چە بسا کەکند و می  اشهای او خمالفت کند تکفير موعظه

يردسْت فرمان بدهد و زيردستانش اجرا کنند، و ز  بەاز باالدسْت فرمان بربد و کە هعادت کرد
گير امور  تصميم کە گروه لذا هرکدام از اين دو. جبنگد و بکشد يا کشته شود کە عادت کرده

هرگاه شاِه ناتوانی برسرِ کار  کە  ديديمپيش از اين. برند سوی تباهی می بەکشور شوند کشور را
در . آوردند برای کشور می کە بالها چە شدند تشيان يا فقيهان بر ارادۀ دربار مسلط میبود و ار
اختيارش در دست فقيهان باشد، و در  کە کنونیِ ما نيز بدترين نوع حکومت آن است جهاِن

   .اختيارش در دست سپاهيان باشد کە مرتبۀ بعدی حکومتی
تيسپون  کە بەاهم آورد خود را آماده ديدهای الزم را فر زمينهکە   آنهبرام چوبينە پس از

 هرمزد َخررادُبرزين و راه افتاده باشد  کە او بە  پيش از آن.کرده هرمز را برکنار کندلشکرکشی 
 و ند بەتيسپون رفتاز ری گريخته)  برجسته، و شايد پارسیهردو از دبيراِن(دبير  يزدک ارتش

   .ندرش هبرام را بەهرمز خرب دادطرح شو
 شهريار  اين زمانعهد شده بود در چندماه پيش از اين رخدادها ولی کە  هرمزخسرو پسر

شاه در زمان ساسانی مقام باامهيتی  االن). شاه بود االن( مشال رود ارس بود  سرزمينهایاالن در
.  دربند شرقیِ قفقاز را داشتی پادگاِنده  کە فرمان منطقه سهپدی بودنبود زيرا حاکم واقعیِ

خزانۀ اين  بەاز زمان پارتيان مانده بود کە  رود ارس نيز طبق رمسییِمشالينهای سرزمماليات 
 با آهنا يا پرداخنت پيکار و اِن خزریشد و هزينۀ جلوگيری از نفوذ مجاعات ترک پادگان واريز می

داييهای ۔گستهم و بندويە .  خزانه و درآمدی نداشتشاه االنشد؛ لذا  خاقاِن آهنا می بەباج
خسرو در سنينِ آغازِ .  بودندگفتيم با هبرام چوبينە رقابت داشتند معاونان خسرو ۔ کەخسرو

دو سرپرستاِن او برای  توان گفت کە آن جوانی بود و داييهايش افسران کارکشته بودند؛ لذا می
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  . امورِ کشورداری بودند
ويه بدبين کند راه افتد برآن شد کە هرمز را از گستهم و بند کە از ری بە  پيش از آنچوبينە

نام خسرو  بەم ده هزار دراو. دو مرِد نيرومند حمروم شود و برکناريش آسان گردد تا از محايت آن
تيسپون بروند و با  بەعنوان بازرگان بەکسانی از حمرمانش داد تا بەو با تصوير خسرو سکه زد و

اند تا ختت  برانگيختهگستهم و بندويە خسرو را  کە در پايتخت شايع شد. ها کاال خبرنددرماين 
نام خودش سکه زده و  بەپدرش از دنيا رفته باشدکە   آنو تاج را از پدرش بگيرد؛ و او پيش از

  . خود را شاه ناميده است
االن را رها کند و مهراه  کە ؛ هرمز بەخسرو فرمان فرستادها کارِ خودش را کرد اين توطئه

داد، و  زير اقامت اجباری قرار در تيسپونگستهم و بندويه بەتيسپون برگردد؛ سپس او را 
  بەگستهم و بندويە فراری دادهعواملِ اما خسرو را . زندان فرستاد گستهم و بندويە را نيز بە

  . راه افتاد  در اين ميانه هبرام چوبينە با سپاه بزرگی بەسوی پايتخت بە .بردندآذربايجان 
داستان رخ . تدبير آشفته شد تر اما کمگس دوست و عدالت  مردمگونه امر سلطنت هرمزِ اين

روز با مشاری از نديمانش ازمجله  گفت هبرام يک می کە ئی در کشور پخش شد دادن معجزه
خرِ نگارينی را ديده و او را  ی گورهَمرغَەزارشکار رفته بوده، در  بەسينه مردانافسری بەنامِ 

باغی برده، در آن  بەيده تا در ميان بيشهدنبال خود کش بەئی خر او را در بيشه دنبال کرده و گوره
چهره در  زنی پری کە اند اند و ديده سينه وارد آن کاخ شده  بزرگی بوده و هبرام و مردانباغ کاخِ

 اند، و زن چهره رخت و جالل شاهی بر ختت زرينی نشسته و بندگانش مهه دوشيزگان پری
. ز هرمز بگيری و شاهنشاه ايران شویختت و تاج را ا کە تقدير تو آن است کە هبرام گفتهبە

 روی خويش را کە  هبرام بودهرو خبِت آن پری کە کردند  اين معجزه را چنين تفسير میپارتيانْ
  . او منوده است و او شاهنشاه خواهد شدبە

 گفت می يکی.  اختالف سپهبد و شاهنشاه و خشم هرمز بر خسرو در کشور پيچيدداستاِن
خسرو بر پدرش شوريده  کە گفت  و تاج را از هرمز بگيرد؛ يکی میهبرام قصد دارد ختتکە 

شاه  تيسپون بياورد و پدرش را برکنار کند و خودش بەخواهد از آذربايجان لشکر است و می
. کجا خواهد اجناميد بەفرجام اين بازی کە دانست سراسر کشور در غليان بود و کسی منی. شود
قدرِت نوخاسته بود، گروهی  کە روهی هوای هبرام را داشتندان نيز تقسيم شده بودند؛ گدار سپه

جتربه و جوان دل بسته بودند تا خودشان بر  يک شاه بی بەکردند و با خسرو مهدمی می
هرمز وفادار  بەخبردان بودند و درِد ميهن داشتند نيز کە امتيازهای خودشان بيفزايند؛ گروهی
سر آمده است  بە هرمزاندور کە شور آوازه افتاده بوددر ک. مانده بودند، ولی اينها اندک بودند
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.  خواهد بود يا خسرو پسر هرمزمهران  سپهبد هبرامِبرنده در اين بازْی کە ولی معلوم نيست
هبرام داده بود بيشترِ انظار را متوجه  بەنويِد تصرف تاج و ختت کە رو شنيدن داستان آن پری

  . اخواِه او کرده بودو مهۀ پارتيان را هوهبرام چوبينە کرده 
گران  توانستند در آن شرکت کنند، و بازی فقيهان منی کە ئی شروع شده بود اکنون بازی

   .آن فقط سپهبدان و سپاهيان بودند
 تصميم برآن شد. برخاسته بود تشکيل جلسۀ مشورتی داد کە ئی هرمز برای مقابله با فتنه

دست آوردن دل  بە برای مذاکره با هبرام و۔دمشن هبرام۔اسپ   يزدان گشندار فرمان بزرگکە 
طرز  بەیر  بە مهداناسپ در ميان راِه اما يزدان گشن. ی برودر  بەاطاعت بەاو و بازگرداندنش

 هرمز بود، و در مهين روزها او از در زنداِن کە گويا او پسر عموئی داشت. اسرارآميزی کشته شد
 مهراه او رفته بود، و شبی ویرا آزاد کرده بود و  ویشاه تقاضای آزادی وی را کرده بود، و شاه 

 از او بدبين بود او را کە نزد هبرام گريخت، ولی هبرام بەاز فرصتی استفاده کرد و او را کشت و
گونه در کشور بر سرِ  داستان بەاين ).م۵۹۰پائيز سال (اسپ بازکشت  گشن جرمِ ترورِ يزدانبە

  . دانست س منیزباهنا افتاد، ولی حقيقِت واقعه را ک

    هرمز چهارمبرضدِکودتای گستهم و بندويە 

کارن و خانداهنای اِن دار سپه. اه افتادر  بەقصد تيسپون بەهبرام چوبينە با سپاه بزرگی
  بەشانگستهم و بندويە از زندان. هبرام مهران بر دربار مسلط شود کە اسپنديار ميل نداشتند

تيسپون برسد  بەهبرامکە   آنپيش از کە م فرستادند پياعواملشان در پليس پايتخت و دربار
در تيسپون شورش  کە مهدان نرسيده بود بەهبرام هنوز. شورش درآورند بەپادگان پايتخت را

افتاد، سپاهيان از پادگان بيرون آمدند، زندان شکسته شد، گستهم و بندويە و ديگر زندانيان 
  و بندويە روانۀ کاخ شاهنشاهی شدند، کاخخمالف هرمز آزاد شدند، مجع بزرگی مهراه گستهم

ندان کرده چشمانش را ز  بەآهنا هرمز را بازداشت و در کاخ. تصرف گستهم و بندويە درآمدبە
 در آذربايجان بود پيام فرستادند کە خسرو بە و توسط سوار تيزتکی(*)ميل کشيده کور کردند،

  . پايتخت برساند بەدرنگ خودش را بیکە 
اند و چند افسر آذربايجانی با   نوشتهموسيلنامش را  کە  ارمنستانگاِن خنواربا خسرو

                                                 
خواباندند و چشمش را  کردند و او را می ميل کشيدن چنان بود کە سيخ باريکی را بر آتْش سرخ می (*)

عدسی چشمش در اثر حرارِت شديد . کردند گشودند و سرِ سيخ را بەعدسی چشمش نزديک می می
  . عفونت کندته باشد يا پس از آن دردی داشکە آن شد بی کور می
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 مهدان رسيده بود خسرو بەهبرام چوبينە کە تاز راند، و زمانی اه افتاد و يکر   بەشتاب بسيار
کاخ بردند و با توافق مؤبدان و  بە گستهم و بندويە او را. تيسپون در آشوب بود.تيسپون رسيدبە

در کاخ  کە نزد پدرش رفت بەروز ديگر خسرو.  دادندپرويزاو لقبِ  بەاندهبزرگان بر ختت نش
 اين رخدادها راضی نبودم، ولی ديدم بەمن«: او گفت بەزندانی بود، و ضمن احترام شايسته

کار درستی «:  پدرش گفت.»اگر سلطنت را نپذيرم از خاندان ما بيرون خواهد رفتکە 
زودتر  هرچە با من چنين کردند اعتماد نکنی و کە سانیک کە بەای، ولی نظر من آن است کرده

 اکنون ما دمشنی مهچون هبرام چوبينە داريم و پيش از«:  خسرو گفت.»آهنا را از ميان برداری
از ما محايت  کە فکر نابودگری کسانی باشيم بە او را از ميان برنداشته باشيم نبايدخطرِکە  آن
چنين گفتگوهائی را دبيراِن ويژۀ دربار کە  ١.»تی استتدبير درس« :  پدرش گفت.»منايند می

اند  کرده اند يادداشت می مأمورِ هتيۀ گزارش از رخدادهای سياسی و نيز مذاکراِت سياسی بوده
  .رو است کە برای ما مانده است شده است؛ و از اين نامه می و سپس وارد خدای

   تشکيل سلطنت پارتیضد کودتای هبرام چوبينە و 

آباد  رودان شد و در دشت مشال ابرقباد و جنوب بالش  با سپاهش وارد جلگۀ ميانهبرام
در کنار شاخۀ فرعیِ دجله لشکرگاه زد تا سران دولت را ) بعدها نامش هنروان شد کە جائی(

بندويە و گستهم نيز خسرو و سپاه . او بسپارند بەپايتخت را  خسرو را برکنار کنند و کەجمبور کند
  بەخسرو جاسوسی را کە نوشتهوری  ابوحنيفه دين. مقابلۀ او شتافتند بەرداشتهپايتخت را ب

 او چون برگشت. لشگرگاه هبرام چوبينە فرستاد تا اوضاع سپاهيانش را برای او بررسی کند
 کە ند، و سپاهيانش دستور دارند استاسپ معاوناِن او سينه و يزدگشن نمردا کە خسرو خرب دادبە

سبب رجنش رعيت شود اجنام ندهند؛ و هبرام مهواره مشغول مطالعه در کە  کوچکترين اقدامی
من بيمی از هبرام «: گستهم و بندويە گفت بەرا شنيد  خسرو چون اين.»کتاب کليله و دمنه است
گيرد و تدبير و  کند و از آن رهنمود می در کليله و دمنه مطالعه می کە نداشتم ولی وقتی شنيدم

   . فردوسی نيز مهين گزارش را آورده است٢.»از او در دمل افتادآموزد بيم  حيله می
 بيرون آمده  چوبينەوقتی دو لشکر در برابر يکديگر صف آراستند هبراماند کە  نوشته

دربارۀ  کە  بايد از خطای بزرگی۔خاک بر سرها۔ مشا بانگ زد کە سپاه خسرو افسراِنبە
هرمز و  بەمن بپيونديد تا سلطنت را بە.ه کنيددرگاه پروردگار توب بەاند مرتکب شدهشاهنشاه 

                                                 
  .فردوسی نيز مهين گزارش را آورده است. ۴۶۴/ ۱ طربی،  تاريخ.۸۵۔ ۸۴اخبار الطوال، . 1
 .۸۶۔ ۸۵اخبار الطوال، . 2
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   ١.کشور برگردانيم بەآرامش را
 بانگ زد کەاو  بەاطاعت بکشاند، و بەئی هبرام را های فريبنده با وعده کە خسرو کوشيد

 کە ما برآن بوديم. ۀ پرافتخارت بر ما معلوم استپيشينای،  تو ستون سلطنت و افتخار ملت«
   .»ايران کنيم ساالر سپهروزی تو را 
ريش در آورده و مرد شده ) زاده حرام(اين ختمۀ گمان  کە بنگريد«: يارانش گفت بەهبرام

 بانگ زد کەخسرو  بە و.»دهد آميز از خودش بروز می  نيرنگآورد و تدبيرِ و ادای مردان درمی
زش را نيز  بر سرِ دار بياويزم، و رودستگير کنم و را ۔مانختمۀ گ۔تو  کە ام من تصميم گرفته«

   ٢.خسرو داد بە و دشنامهای سختی.»ام تعيين کرده
خسرو بسيار کوشيد شايد هبرام را  کە افزودهفردوسی نيز مهين گزارش را آورده است و 

رضای  ای و بی تو پدرت را زندانی کرده«: جماب کند تا دست از جلاجت بردارد، و هبرام گفت
ای و اکنون مدعی جانشينیِ او  او ستم کرده بەود تواگر او دادگر ب. ای سلطنت نشسته بەبزرگان
 ايرانيان تو را.  مهان راِه او را ادامه خواهی داد استی و اوپسرِ بود تو گر ستمای؛ و اگر  شده
پادشاهی از عهد باستان در خاندان . اند کنده شده پسندند و از مهۀ ساسانيان دل شاهی منیبە

ناحق  بەرزادۀ بابک بود بر اردوان شوريد و اردوان را کشت ودخت کە اشکان بوده، اما اَرَدَشير
جای حقيقی خودش برگردامن و نسل  بەام تا سلطنت را اکنون من برخاسته. شاهنشاه ايران شد

ی بياورم و آئينِ ر  بەپارس دارد را کە ساسانيان را از جهان براندازم و آن مرکزيت و عظمتی
   .»شکوه و عظمت حقيقی برسامن بەان تازه کنم و ايران راگير را در جه نيای بزرگم آرش کمان

 با اسکندرِ کە رو بود  ايران شدند از آنپارتيان اگر شاهاِن« کە او پاسخ داد بەو خسرو
گجسته مهدستی کردند تا اسکندر ايران را گرفت و ويران رها کرد، و از ختمۀ کيان کس منانده 

. کشور کرده بودند بەپارتيان کە سبب خيانتی بودە بدست آرش افتاد؛ و اين بەبود، و کشور
ايران را تباه کند تا تو  کە ای ولی اسکندری وجود ندارد امروز نيز تو مهان داستان را نو کرده

  و دليراِنَمەاندازجان يکديگر  بەاگر اندکی خرد در سرت مانده است ايرانيان را. شاه شوی
تو و خاندانت نفرين  بەفردا ايرانيان کە  کشور مشوکشنت مده و سبب تباهیِ بەزمين را ايران

   .»خواهند کرد
زاده  در خاندان تو خون بزرگان نيست زيرا ساسان شبان و شبان« کە گفتبەاو هبرام و 

جهانيان  کە ام  آرشاز ختمۀ ولی من ،ای  و تو از مهان ختمه،کرد بود و برای بابک شبانی می
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  . »ام نه تو من  ايران ختت و تاجسزاوارِشناسندش؛ و  می
 سپاه خسرو زير تأثير سخنان افسراِن کە گفته شدهکە   بلدر اينجا سخن از جنگ نرفته
خسرو را رها کنند؛ و شبانه مجع بزرگی از افسران با  کە هبرام چوبينە قرار گرفتند و برآن شدند
 کە از جمموع افسرانی اند کە  و نوشته.هبرام پيوستند بەسپاهيانشان از لشکرگاه خسرو جدا شده

سپيدۀ کە   آنپيش از. تن با او ماندند با خسرو آمده بودند، عالوه بر گستهم و بندويە، هفت
. تيسپون گريختند بەتن برداشته بامدادی بردميده باشد خسرو را بندويە و گستهم و آن هفت

ن وارد تيسپون شده پلِ گودرز بر دجله رساندند و از آجنا پياده و دوا بەآهنا با شتاب خود را
 او گفت بەپدرش. او اطالع داد بەنزد پدرش رفته موضوع را بەخسرو. دروازۀ شهر را بربستند

   .قيصر پناهنده شود و از او ياوری بطلبد بەبرود وشام  بەدر تيسپون مناَند وکە 
 و شب خسرو را برداشته راِه گريز بەشام گرفتند تا بەدولِت روم پناهنده شوند آهنا مهان

ميان در مهان کاخی کە در  هرمز نيز در اين. برای بازگرفنتِ تاج و ختِت ايران از او ياری بطلبند
 تن  هفتآنخربِ خسرو با  شب بی گستهم و بندويە مهانگفته شده کە . بازداشت بود کشته شد

ون هبرام وارد تيسپکە   آنپيش از کە  جلسۀ حمرمانه تشکيل دادند و تصميم گرفتنديارانشان
هرمز برخواهد گرداند و هرمز از ما انتقام  بەوگرنه هبرام سلطنت را شند،شده باشد هرمز را بکُ

گستهم و بندويە وارد کاخ شدند و هرمز را با زه خفه . مان را خواهد کشت خواهد گرفته مهه
 .ندخرب بود برداشته بەشام گريخت ، و پس از آن خسرو را کە شايد از کشته شدِن پدرش بیکردند

خسرو گريخته بود هبرام چوبينە وارد تيسپون و کاخ شاهنشاهی  کە مهان ساعاتیو گفته شده کە 
  . خسرو گريخته است کە شد و هرمز را کشته يافت و دانست

 کە نام هبرام سياوشانبە جستجوی خسرو برآمد افسری بەدر تيسپونکە   آن ضمنهبرام
 فرستاد تا اگر خسرو از شهر بيرون رفته باشد او را  بود را با هزار سوارشوهرِ خواهرش گردوَيە

   . بياوردبيابد و دستگير کرده
شاه را يا برادرِ قانون ساسانی فقط پسر . صاحب مانده بود اکنون ختت و تاج ايران بی

 بقيۀ بزرگان ماننِددانست، ولی ديگر افراد خاندان ساسانی   می ايرانبرِ ختت و تاج ميراث
پيش از اين . شد کيفرش اعدام بود خواستار تاج و ختت می کە رکدام از آهناکشور بودند؛ و ه

در ميان اين رخدادها از ديگر . بزرگشان هرمز بود کە روان شش پسر داشت انوشە کە ديديم
 در استخر بودند،  اين زمانشايد آهنا در.  خربی نيست)يعنی برادراِن هرمز (روان پسران انوشە

. زيستند می) فيروزآباِد کنونی(اسانی يا در شهر استخر يا در شهرِ گَور زيرا اعضای خاندان س
هبرام چوبينە .  بودبچه  هنوز کەشهريارنامِ  بە ديگر داشت يک پسرِ عالوه بر خسروهرمز
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 اين بچه  کەکاخ شاهنشاهی دعوت کرده تشکيل جلسه داد و پيشنهاد کرد بەمؤبدان و بزرگان را
 کە او گفت. سن بلوغ برسد او سرپرست وی و نايب سلطنت باشدە کە بتا زمانی شاه شود و

بر ختت بنشيند وجود ندارد؛ و  کە خسرو پدرش را کشته و گريخته است، و کسی از ختمۀ شاهان
بەاو ُوراز برخاسته  نام شهران بە پارتیپيرمردی. خود رها کرد بەشاه کشور را بی کە شود منی
  کردی نشان دادیزمين بەايران راندن ترکانتات دادن و در شکس کە تو با خدمت بزرگی: گفت

شاهنشاه ايران  کە امروز کسی هبتر از تو وجود ندارد. ی استشايستۀ ختت و تاج شاهنشاهیکە 
 هبرام کە ُوراز را تأييد کرد و پيشنهاد داد يکی ديگر از بزرگان برپا خاسته سخنان شهران. شود
سال کامل مهلت داشته باشند تا دربارۀ  ادشاهیِ او يکسلطنت بنشيند و کليۀ خمالفاِن پبە

يعنی عفو  (شوده باشد بايد کشته آمد نهاطاعت  هرکە بەاطاعت از او تأمل کنند، و پس از آن
سپهبِد خراسان بود برپا خاسته سخنان دو  کە هرمز فرخ). ساله داده شود  مشروط و يکعمومیِ

 هبرام گفت بەوان برخاسته خسرو َخزربزرگان بەنامِ يکی از سپس. گويندۀ پيشين را تأييد کرد
او بسپار و  بەتيسپون بياور و تاج و ختت را بەجستجوی خسرو بفرست و خسرو را بەکسانی راکە 

خراسان برو و خراسان را بگير و در آجنا  بە خبواه؛ و اگر از خسرو بيم داریاز گذشته پوزش
پس از آن .  ايران باشیشاهنشاِه کە ذاشتشهرياری کن؛ زيرا پارسيان تو را خنواهند گ

نام زادفرخ  بەدنبال او پيرمردی بە.دست آوری بەتوانی با پيک و نامه دل خسرو را می
گريه افتاد و  بەاظهار افسوس کردهاست ئی گرفتار آمده  چنين فتنه بەايرانکە   اينبرخاسته از
نام سنباد برخاسته  بەیسپس مرد. سخنانش را ادامه دهد و برجايش نشست کە نتوانست

ختت و تاج را حتويل بگيرد هبتر  کە پيدا شود گانزاد شاهکسی از  کە تا وقتی کە پيشنهاد کرد
  . خوِد هبرام بر ختت بنشيند؛ زيرا او از هر نظر شايستۀ پادشاهی است کە است

يگر يکی دکە   آنپيش از. در ميان بزرگان اختالف افتاددر اين جلسۀ مشورتی گونه،  اين
 برخاسته مششيرش را از نيام بيرون کشيد و گفت يک پارسیاز هواداران هبرام برخاسته باشد 

کسی بيرون از  کە زن از خاندان ساسانی در جهان زنده باشد من خنواهم گذاشت تا وقتی يک
داری از  طرف بەتنی چند.  تکيه بزند ايرانباشد، بر ختت شاهنشاهی کە هم هرکە آن خاندان،

هبرام شاهنشاه « کە داری از هبرام برخاسته بانگ برآوردند طرف بەپا خاستند، و چند تناو بر
مششير جبنباند هم  کە هرکە هبرام بانگ برآورد. و مششيرها را از نيام بيرون کشيدند» است

دامن  کە ما برای مشورت دربارۀ بيرون شدن از مشکلی. فرمايم تا دستش را بُبّرند اکنون می
ايم نه برای ايستادن رودرروی يکديگر و مششير بر روی  رفته است اجنمن کردهکشور را گ

   .شاه است و ما بايد يکی را برای پادشاهی تعيين کنيم اکنون کشور بی. يکديگر کشيدن
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او بامدادان بر ختت .  موکول کردفردا بەپايان رسيده بود و هبرام ادامۀ کنکاش را بەروز
 شبِ پيش آماده کرده بود را کە ئی کاخ دعوت کرد و اقرارنامه بەشاهنشاهی نشست و بزرگان را

 ضا و رغبت خودشانر  بەسلطنت را کە ان امضاء کننددار سپهبزرگان و مؤبدان و آهنا داد تا بە
کاخ . اند، و اين سلطنت تا ابد در خاندان او ادامه خواهد داشت  تفويض کرده مهرانهبرامِبە

قصد بيرون رفنت کند  و خمالفت کند هرکە روهای او درآمد تانيز در حماصرۀ نيشاهنشاهی 
   .شود بازداشت مهاجنا

.  هنادش بر خودهبرام ششمسلطنت نشسته لقب  بەاسپ پسر گشنمهران گونه، هبرام  اين
با پادشاهی او خمالف است  کە از بزرگان و افسران ارتش کە هرکە او در اين جلسه اعالن کرد

، فردای مهان روز. دلش خبواهد برود کە هرجا بەکند رهاتيسپون را  کە  داردمهلتروز  سه
بەسخنی کە هبرام گفته بود هرکە با سلطنِت او موافق نيست سه روز مهلت دارد تا تيسپون را رها 

   .آذربايجان رفتند بە گروهی از بزرگان و افسران تيسپون را رها کردهکند،
 سال پيش از بعثِت ۲۱ مسيحی است، يعنی ۵۹۰آذرماه ماه و  تاريخِ اين رخدادها آبان

   .پيامربِ ما مسلمانان و پيدايش اسالم در مکه
 ساسانيان ورافتاده و سلسلۀ نوينی توسط يک شاهنشاهیِ کە رسيد نظر می بەاکنون

 ولی آزادی دادن.  استشدهکارکشتۀ پارتی تشکيل شده و سلطنت پارتيان احياء دلير و سپهبِد 
ورافتادِن  کە پارسيان امکان نداشت. ين اشتباه اين سپهبد خودشيفته بودخمالفان بزرگتربە

بزرگان آذربايجان و ارمنستان نيز . سلطنت يک پارتی را پذيرا شوندشاهنشاهی ساسانی و 
  .  بودندهبرام چوبينەخمالف سلطنت 

  و پناهنده شدن بەقيصر روم  از ايرانپرويزگريخنت خسرو 

 بندويه شبانه از تيسپون گريزاندند تا خود را بەکشورِ روم  را گستهم وخسروگفتيم کە 
  خسرو را موسيل خنوارگاِن مهراهاِن نامهایعالوه بر گستهم و بندويە،. برسانند) يعنی سوريه(

کان، گواد پسر فيروز، شروين دبير، شاپور ابَر ، هرمزد َخررادُبرزين، يزدْک ارتشارمنستان
شايد از مادری ،  گُردوی برادر هبرام چوبينە بود.اند نوشتهاسپ  ار و گُردوی پسر گشنک کام
اسپ نه برادرِ حقيقیِ  ، و شايد هم پسرخواندۀ گشنسی، شايد با گردويە از يک مادرپار

  .نام خورشيدان بود بە مردی نيزراهنمايشان. پدرمادریِ هبرامِ چوبينە
کرانۀ فرات رسيدند و  شهر هيت بر بە مهراهانش در راه فرارشاناند کە خسرو و نوشته

  صومعه ناِنرهباناِن. بر سر کوه بود کە برای استراحت در صومعۀ رهباناِن مسيحی هنان شدند
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آهنا خسته و گرسنه و تشنه خوردند و . جوين و سبزی و منک و مقداری سرکه با آب آوردند
خواب  بەدهخشک خوابي آشاميدند و خسرو از فرط خستگی سر بر راِن گستهم هناده بر زمينِ

 گروهی سوار افتاد بەفراز صومعه رفته بود چشمش کە بەرهبانی کە ساعتی نگذشته بود. رفت
مشا از اينجا «:  گفتندراهبان  بەاينها. اينها خرب داد بەآمد و. شوند صومعه نزديک میکە بە

 و .»شتاگر اينها دمشنان ما باشند مشا را خواهند کُ کە برويد و در کوهستان متفرق شويد
   .خودشان نيز برای فرار آماده شدند

سياوشان مردی کارديده . جستجوی خسرو فرستاد بەهبرام سياوشان را چوبينە کە گفتيم
، گفته بودندسياوشان  بەشايد رد خسرو را کسانی. ه بودهيت رسيد بەبود و رد خسرو را گرفته

  . استند هناناينها در اين صومعه  کە زيرا او يقين داشت
صومعه را حماصره کە   آننزديک صومعه رسيدند و پيش از بەاوشان و سپاهيانشچون سي

 با نربدکرده باشند خسرو و گستهم و بندويە داستان فداکاری ارسناس برای منوچهر در 
ياد خودشان  بەافراسياب، و فداکاری گودرز برای شاپور دوم در يک وضعيت خطربار را

رخت و «: خسرو گفت بەی نزد شاهنشاه يافتند، و بندويەجاه و منزلت چە پس از آن کە آوردند
من . قيصر پناهنده شو بە برسان و بەاَنتاِکَيەمن بده و تو رخت مرا بپوش و خودت را بەتاجت را

   .»کنم تا تو را تعقيب نکنند مامن و امروز و امشب آهنا را مشغول می در اينجا می
بر تن کرد و با ) رهباناِن مسيحی از  رخت يکی همشايد(خسرو رخت بندويە پس از آن 

سوی  آن بەبا او بودند از دری در پشت صومعه گريختند و پياده و دوان خودشان را کە هفت تنی
  .  رساندندعراق و شام و بەدروِن مرزهای کشورِ روم در شام مرزِ

 و هبرام سياوشان نيروهايش را پيرامون صومعه گذاشت تا خسرو راِه فرار نداشته باشد،
 و  هناد و تاج شاهی برسررا پوشيدبندويە رخت شاهیِ خسرو . ناچار شود کە خود را تسليم کند

افراشته بر لبۀ بان ايستاد تا او را  با قامِت  صومعه رفتهباالی باِن بەبست وکمربند شاهی بر ميان 
بانگ و او را ديدند سپاهياِن سياوشان . با رخت و کمربند خسرو ببينند و خسرو بپندارند

 فرود آمد و رخت خسرو را از تن درآورده رخِت سپسبندويە . خسرو اينجا است کە برآوردند
: سياوشان گفت»  مشا کيست؟ده فرمان« کە فرازِ بان رفت و بانگ زد بەخودش را پوشيد و باز

 ايم، اينجا رسيده بەخسرو می گويد ما هم اکنون کە  بندويە بانگ زد.»ام، هبرام سياوشان من«
. ايم، در حماصرۀ مشائيم و راه فراری نداريم و جامنان در دست مشا است خسته و کوفته

مشا  بە. استراحت کنيمگاه شامتا ما  کە در اين وضعيت اجازه دهيد کە کند مردانگی حکم می
   .» بيرون بيايم و خودم را تسليم کنمگاه  کە شامدهم قول می
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   .»با کمال احترام و عزت«: جا آورد و گفتە بسياوشان رسم مردانگیِ ارتش ايران را
 کردِن گير دستبرای  کە وجه اجازه نداشتند هيچ بە ايرانقانون ارتش ايران نظامياِنطبقِ 

کلی  بەحريم معابد در قانون ايران بەتعدی. کسی وارد معبد اقوام زيرِ سلطۀ شاهنشاهی شوند
دادند تا خسته شود و از معبد  و مهلت میا بەبرد چندان معبدی پناه می بەاگر کسی. ممنوع بود

هنگام  کە بەاين رسم از زمان کوروش بزرگ بازمانده بود.  خودش را تسليم کندآيد وبيرون 
ايرانيان در گرچە  ممنوع کرده بود؛ و ضمنِ يک اعالميۀ رمسیمعبد را بەفتح بابل ورود نظاميان

شده نامه  و خدایضع کرده بود وارد اوستا او و کە ياد نداشتند ولی قانونی بەزمان کوروش را آن
 و برای مهيشه در ذهن ايرانيان مانده سپس وارد قوانين مدوِن ساسانی شده بود؛ و قانونی بود

   .از روحيۀ ايرانی برخاسته بود و با روحيۀ ايرانی سازگاری داشتکە 
خسرو « کە  زد رفت و بانگصومعه بر باِن گاه شام گذراند و صومعهروز را در  بندويە آن

مردانگی کنيد و .  نداريم تا از اينجا بپريم و پرما بال کە دانيد گويد شب شده است و مشا می می
 فردا بيرون آمده خود را تسليم خواهيم ما مهلت دهيد تا استراحت کنيم، بامداِد بەامشب نيز

   .»با کمال عزت و احترام«:  سياوشان گفت.»کرد
هبرام  بە بيرون آمد و خودش راصومعه بندويە از  روزِ ديگربامداِدشب نيز گذشت، و  آن

بايست  می کە هرجا بەاند و تا کنون خسرو و يارانش ديروز گريخته کە او خرب داد بەتسليم کرد و
   .)اند يعنی خود را بە دروِن سرزمينهای امپراتوریِ روم رسانده (اند برسند رسيده

اش تصميم  تسيپون برد تا هبرام چوبينە دربارهە بچون بندويە تسليم شد سياوشان او را
  .  بندويە در فراری دادِن خسرو را برايش بازگفتترفنِدبگيرد، و موضوع 

 را نيز کار تباه خسروِ کە کشنت شاهنشاه برايت بسنده نبود«: تنديده گفتبندويە  بەهبرام
ه بزرگان کشور را کشت مه آن کە چون هرمزمه مردی من از کشنتِ«: بندويە گفت» فراری دادی؟

 پسرم ماننِدخسرو نيز خواهرزادۀ من و . مهه در مردم تفرقه افکنده است پشيمان نيستم و اين
 یِ خسروِگير دستمن تو را تا پس از «:  هبرام گفت.»کردم او ياری می کە بەبايست است و می

ندان کند و ز  بەخِ خودش او را در کافرمود تاهبرام سياوشان  بە و.» زنده خواهم گذاشتکار تباه
   ١.مواظبش باشد

جا  مهه. درون ايران رسيد بەودیز   بەوم در تيسپون پيچيد ورکشورِ  بەخسرو گريخنتِ خربِ
 کە بندويە. ايران لشکر بکشد بەوم رفته تا از قيصر مدد بگيرد ور  بەخسرو کە سخن از آن بود

 ار چوبينە استحکام ندارد و ايرانيانک کە سياوشان بيم داددر کاخِ سياوشان زير نظر بود بە
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 او تن خنواهند داد؛ و سياوشان را برآغاليد تا با ترور کردن هبرام نزد خسرو کسب سلطنِتبە
کجا خواهد اجناميد چندان خامِ  بەدانست فرجام اين بازی منی کە سياوشان نيز. جايگاه کند
 تا از او نشست  می باده و خنيابزمِ بە با اوآورد و  او را بەجملسش میشبها کە بندويە شد

  . جويی کرده باشد دل
 بندويە با اند کە  نوشته. بود)شوهرِ گُردوَيە ( هبرام چوبينەشوهرِ خواهرهبرام سياوشان 

، و  را ترور کند)هبرام چوبينە(برادرت  کە پسرت تصميم دارد کە فهماندمادر سياوشان  بەیزبان
تر آن است کە بپنداريم بندويە بە گردويە فهمانده  ستولی در. اين خرب بەگوشِ چوبينە رسيد

باشد کە برادرت از شوهرت در بدگمانی است و او را شريک توطئه در گريخنتِ خسرو از آن 
و در عينِ حال بەتوسط افراد نفوذیِ . اش خيالِ بد در سر دارد پندارد و درباره صومعه می

شان از تو در بيم است کە مبادا او را عاملِ گريزِ خودش بەچوبينە القاء کرده باشد کە هبرام سياو
  .اش نظر بد داشته باشی خسرو از هيت پنداشته باشی و درباره
 برای چوبينە  و از حماصرۀ سياوشان هيتصومعۀ خسرو از البته طبيعی است کە گريخنتِ

  .  بوده استسياوشان اجنام شدههبرامِ شايد زد و بندی ميان خسرو و  کە ه باشدمايۀ ترديد بود
پايۀ  خود را هم کە افسرانی. کردند کار خودشان را مینيز  هبرام نزِد بندويە عناصرِ نفوذیِ

سياوشان گويا حتی . کردند ورزيدند نيز کار خودشان را می هبرام حسد می بەديدند و هبرام می
 چوبينە را مما جمبوري کە  استجائی رسيده بەکار ايرانيان کە بندويە گفت بەبار در مستی يک

 کە داستانش را پيش از  مقتولدارِ فرمان بزرگ(اسپ  خواهر آذين گشن.  بناميم ايرانشاهنشاه
آذربايجان گريخته و هبرام  بەهوادار خسرو بود؛ و گويا وقتی خسرو نيز از فعالينِ) اين خوانديم
زمام  کە نوشته بودخسرو نامه  بەاسپ کشته شده بود او اه افتاده و آذين گشنر  بەچوبينە از ری

 او و بزرگان درصدِد برکنار کردنامور از دست پدرت بيرون رفته و امر پايتخت آشفته است 
 کە تيسپون بيائی و سلطنت را جنات بدهی، وگرنه ممکن است بەزودتر هرچە ، و تو بايداستند

   ١.هبرام چوبينە پايتخت را بگيرد
شبی بەياریِ کسانی  کرد وفرصتی استفاده  سياوشان از  هبرامِبندويە پس از خام کردِن

فردايش هبرام سياوشان در ميداِن . ربايجان رساندآذ بە راشراست خود گريخت و يک
 زره پوشيده رختشسياوشان در زير  کە  شدگفته .بازی بەمششيرِ هبرام چوبينە کشته شد چوگان

کند، و چوبينە متوجه شده و او  کرده ترور گير غافلچوبينە را هنگام بازی  کە بوده و قصد داشته
گرفته بوده  در بر کاخ سياوشان را کە ئی را کشته است، و بندويە نيز در مهان ساعت در آشفتگی
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۱۰۴۴ ششم  خبش-راناي تاريخ بازخوانی

   .گريخته است
 شوهرِ خواهرِاکنون در نيرومنداِن هوادار هبرام چوبينە نيز بيم و هراس افتاد؛ زيرا 

مؤبدان نيز با مهۀ . جرم آشکاری کشته بود یهبانه و ب وفادارترين افسرِ او بود را بی کە خودش
 ناخشنود بودند، زيرا يک کار غيرشرعی  چوبينەهرمز داشتند از شاه شدن هبرامِ کە بەئی کينه

معلوم نبود دربارۀ  کە  بودنشستهسلطنت  بە بەشيوۀ غيرِ قانونیرخ داده بود و يک افسر شورشی
  .  آهنا چە اقدامی اجنام خواهد دادامتيازات
آباديها در مشال بود و جنوْب  گرچە رو پرويز و مهراهانش چون از هيت گريختند،خس

خطرتر بود زيرا احتمال  برايشان کمسوی جنوب و غرب  بە راه بيابانبيابان بود، ولی گرفنتِ
ه يک گا  بەمنزلتعقيبشان توسط سپاهيان چوبينە کمتر بود؛ لذا کرانۀ غربی فرات را گرفتند تا

اينها يک قبيله از طی و مسيحی بودند و رئيسشان اياس ابن قبيصه طايی . دندقبيلۀ عرب رسي
اياس ابن قبيصه از اينها . ايران بودنددولِت  در غرب حيره جاگير و از اتباع  در زمينیبود و

يک  بەاتفاق را، در راه. دمشق بروند بە تاهنادپذيرايی کرد، و اسپ و راهنما در اختيارشان 
نام استاد مهران از شهر  بەساالرش يک پارسی کاروان کە ان پارسی برخوردندکاروان بازرگان

از خسرو و مهراهانش پذيرايیِ درخور کردند مبلغی کە   آنبازرگانان پس از.  پارس بودکارزينِ
  . عنوان وام در اختيار خسرو هنادند بە زر و سيمپولِ

شام آمده  بەی ديدار با قيصربرا کە امير دمشق پيام فرستاد بەدمشق رسيد بەخسرو چون
 يرموک َمرغَەزاراو در . فنه بودَج اميرِ دمشْق خالد ابن َجَبله غَّسانی از قبيلۀ مسيحیِ بنی. است

 ۔پايتخِت  بەاَنتاِکَيە کاروانی از سواران خودشبااز خسرو و مهراهانش پذيرايی کرده آهنا را 
اش از  نزد قيصر گسيل کرد و در نامه بەیئ خسرو گستهم را با نامه.  فرستاد۔ رومشرقی دولِت

 فرستاد؛ و خسرو و يارانش با هيأت  بەاَنتاِکَيەقيصر هيأتی را. قيصر تقاضای پناهندگی کرد
  .  رفتند)قسطنطنيه (کنستاتينيە بەرومی

 بەدربار  و کشيش اعظم و کشيشان بزرگ و سران دولت را،قيصر از خسرو پذيرايی کرد
در  کە نظر برخی بر آن بود. و رخدادهای اخير ايران با آهنا مشورت کند تا دربارۀ خسرو طلبيد

حال خودشان واگذارد  بەاه خواهد افتاد، و دولت روم بايد ايرانيان رار  بەايران جنگ داخلی
 کار کە اکنون کە ولی نظر کشيش اعظم آن بود. پاره کنند دست خودشان کشورشان را پاره بەتا
 نشين رين فرصت برای صلح ابدی با ايران و تصرِف زمينهای مسيحیاينجا کشيده است هبتبە

خسرو  بەط دولت روم راو قيصر شر؛ هبتر است کەيرانيان است فراهم استدر دست اکە 
 پذيرفت سپاه در اختيارش بگذارد تا تاج و ختت خويش را  شروط را و اگر خسرو، دهدپيشنهاد



۱۰۴۵ ساسانی شاهنشاهی

   ١.از دمشنش بازگيرد
. نشاندۀ قيصر بود شد شاهنشاه ايران دست ياری قيصر پيروز می بەدخسرو اگر در اين نرب

 مهۀ جنگهای روميان با  اين زمانسده پيش تا از شش کە سر حران و نصيبين و آميدا قيصر بر
ايرانيان بر سر اينها بود و در مهه هم شکست خورده بودند و ايرانيان با چنگ و داندان از 

دولت روم را  بەرو مذاکره کرد و حتويل دادن اين سرزمينهااينها حفاظت کرده بودند با خس
  .  قرار داد پدرش برای بازيابی تاج و ختِت بەاوشرط مساعدت

دولت ايران از  کە قيصر از خسرو تعهد گرفت. خسرو مهۀ شرايط قيصر را پذيرفت
 دولت ايرن  کەمعنای آن بود بەاين نيز. ارمنستان و گرجستان نيز خودداری کندامور دخالت در 

 کە در امور گرجستان و ارمنستان دخالت کند و بندر مهم التکيە کە دولت روم اجازه دهدبە
  . اين را نيز خسرو پذيرفت. وميان واگذاردر  بەآن چشم طمع داشتند را بەمهيشه روميان

داشته، ولی اکنون کە موضوع  خسرو اگرچە ۔بەهرحال۔ ايران و ايرانی را دوست می
 نيمی از ايران را  حاضر بودز دمشنِ خودش و خاندانش در ميان بود چە بسا کەکشی ا کينه
  . دولت روم واگذارد بە پدرش و کينه کشيدن از هبرام چوبينە تاج و ختِت بازيابیِهبایبە

نی بگيرد و داماد دربار روم ز  بەدختر او دوشيزه مريم را کە خسرو پيشنهاد کرد بەقيصر
شايد فقيهاِن دربار روم خسرو را غسل ! دانيم می چە ما. رو پذيرفتاين شرط را نيز خس. شود

   .تعميد داده و مسيحی نيز کرده باشند
 انسان را از مهه چيز خودش هتی کرده او را مسخ و تبديل کە خصيصۀ قدرت چنين است

 جز از مغز خوراکشماند و  کند؛ قدرت هم جز بر خون و الشۀ انساهنا استوار منی قدرت میبە
را بدترين و  زرتشت و مزدک از آن سخن گفته و آن کە  استآزاين مهان . انساهنا نيست

کس تا دمِ مرگش  اگر کسی را مبتال کرد آن کە اند خطرناکترين و فريباترين ديوی معرفی کرده
حاضر بود نيمی از ايران و مهۀ  کە آز با خسروِ جوان چنان کرده بود.  خنواهد يافتیهببود

   .آوَرددست  بە دهد و تاج و ختت را ميهن و ملتدمشنِ بەانيش راحيثيت خاند

  لشکرکشی خسرو پرويز بەايران، شکست و فرار هبرام چوبينە 

ی پسرش ده بەفرمانرا   بود تنهزار شصتمتشکل از گويا  کە قيصر موريک سپاه بزرگی
 خسرو با اين سپاه. ايران لشکرکشی کند بە و ده افسر کارديده در اختيار خسرو هناد تاتيادوس

تيسپون  بەاو پيوستند از راه مهدان بەهوادارانش از ايرانکە   آنآذربايجان رفت تا پس از بە
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بندويه و خنوارگان ارمنستان با سپاهيان آذربايجان و ارمنستان از پيشتر منتظر . لشکرکشی کند
 و خراسان نيز ان پارس و سيستاندار سپه. او پيوستند بەدرنگ رسيدن خسرو بودند و بی

  . خسرو پيوستند بەآذربايجان رفتههاشان بەخواهان خسرو بودند و با نيرو
 کە  تيسپون داشت و توانست رانظر حالت ستيز کنستانتينيە و ستيز خسرو با هبرام از يک

وقتی  کە در ايران شايع شد.  خسرو بسيج کندنيز در جبهۀ را رودان  ارمنستان و ميانمسيحياِن
دان از آن  ئی افتاده، و يک پير غيب  کشور روم شده در بيابانْ گذرش بر يک صومعهخسرو وارد

 پدر تو کە او گفته بەداشته کە خسرو افتاده با علم غيبی بەصومعه بيرون آمده و تا چشمش
 کە خسرو گفته. ای کارِ خودش کشته شده، و تو از کشورت گريخته دست يکی از بندگاِن نابهبە

ی، و در  استتو خسرو کە دان گفته پير غيب. برم م و پيامی برای قيصر می استومن فرستادۀ خسر
نزد قيصر بروی، قيصر سپاه  کە بەخواهی ای، می  با بندۀ خودت شکست خورده و گريختهنربد

ختت و تاج پدرت  کە پادشاهی برخواهی گشت و آن مردی بەدر اختيارت خواهد گذاشت و تو
خسرو  کە نيز شايع شد. فرمان تو کشته خواهد شد بەد گريخت ورا گرفته است با شکست خواه

 وقتی مهمان قيصر بوده قيصر اخترمشاران يونانی را فراخوانده و آهنا در اختران نگريسته و
پادشاهی برخواهد گشت و دمشنانش را نابود خواهد کرد؛ و  بەخسرو کە اند قيصر اطالع دادهبە

   . خواهد شد سپاه در اختيار او هناده استخسرو پيروزکە   بەاينقيصر با يقين
 تا ری در  و اسپهانسال شاه ايران بود ولی جز عراق و مهدان هبرام چوبينە حدود يک

پارس و سيستان و خراسان و آذربايجان در شورش بودند، کوشان و توران از .  قلمرو نداشت
پاره شده بود، خزانه  اره پساسانی  کشورايران جدا شده تشکيل حاکميت مستقل داده بودند،

کردند و   دريافت منیخبش رضايت مزِد ماه رسيد، سپاهيانْ  بود، ماليات از جائی منی شدههتی
روان و هرمز چهارم کە رضايت خاطر    در اثر اقدامات اصالحی انوشەولی. ناراضی بودند

.  حمفوظ بودکشور شکوه ساسانيان در دهلای مردم های مردم کشور را بەدنبال آورده بود توده
مهۀ اوضاع و احوال .  ساسانی احياء شودشاهنشانی کە شد پنداشته میتنها راه جنات ايران آن 

در اين بازی سياسی کە خودش بەراه افکنده  )چوبينە( مهران هبرام  سپهبد کەداد نشان می
  . خواهد بودبازنده است 

بندويە و گستهم برآن شد کە د آوَر خسرو در آذربايجان نيرو گرد می کە  وقتی خرب شدهبرام
او بەاين . ياورِ نيرومند کند را بەجانب خودش بکشاند و خسرو را بیو گردوی و خنوارگان 

   :اند هائی مشاهبی بەآن چهار تن نوشت کە خبشی از متنش را چنين آورده منظور نامه
پروری و غدر و  ن از فرزندان آرش گرفتند تا امروز جز کي راسلطنت کە ساسانيان از وقتی
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از اَرَدَشير . آنان خدمت کرد را از ميان برداشتند هرکە بەند، وا هاندازی کاری نکرد تفرقه
 بدانديش تا خسرو پسر قباد مهه خوهنای پاِک ايرانيان برزمين ريخت تا قباِد آن کە بابکان
  اميِدساساناز ختمۀ  کە مشا نبايد. دندآور نهبر سرِ ايرانيان  کە بالهاکار چە  تباه تا هرمزِ

هر بگستريم و سر من بپيونديد تا ِم بەزاده را رها کنيد و  ناپاکخسروِ. هبروزی داشته باشيد
   .چرخ بلند برسانيم بەايرانيان را

 بود و يک کاروان بازرگانی را داراپناهنام  بە يک بازرگان پارسیها نامهمأمور حامل   
  خودش را رفته خسرواردوگاِه سپاهياِن بەفروخنت کاالهبانۀ  بەآذربايجان رفت تا بەساز کرده

 از جواهرات نيز برای گيرندگان نامه با خود هبا گرانهدايای بسيار . گيرندگان نامه برساندبە
   . برای آهنا فرستاده بودچوبينە کە ئی بود ظاهر برای فروخنت برده بود ولی رشوه کە بەداشت

او يک بازرگانی پارسی را برای اجنام . نکرده بودچوبينە در اينجا نيز انتخابِ درست 
ساز درنظر گرفته بود، ولی پارسيان بە او کە پارتی و براندازۀ سلطنِت  اين اقدامِ سرنوشت

 وقتی انبوه سپاهيان خسرو را ديد اند کە داراپناه نوشته. پارسان بود نظرِ خوش نداشتند
خسرو پاسخ . د و داستان را برايش بازگفتاو سپر بەها را نزد خسرو رفت و نامه بەراست يک
خسرو سپاه از کە   اينما از« کە  نوشت برای هبرام چوبينەها را در يک نسخه از زبان آهنا نامه

تو بپيونديم و  بەوقتی جنگ آغاز شود او را رها کرده کە ايم روم آورده است ناخشنوديم و آماده
نامهای او ُمهرهائی با . »کشنت دهيم بەشان را سوی روميان برگردانيم و مهه بەمششيرهامان را

دست داراپناه برای چوبينە فرستاد؛ و هدايای ارمجندی  بەرا ه آند بر پای نامه هناآن چار تن
او  بەسلطنت برگردد پاداشِ درخورِ اين خدمت بزرگ بەوقتی کە  داد و وعده دادداراپناه بەنيز

  . خواهد داد
آذربايجان  بەسپاهيانش را برداشته کە ها تصميم گرفت چوبينە با دريافت نامه و وعده

 مشاورانش. سره کند راه افتاده باشد در مهاجنا کارش را يک  کە خسرو بە  و پيش از آنبرود
 ولی او پشتش. رودان شود ميان بە مباند و منتظر لشکرکشی خسرودر تيسپون کە نظر دادنداو بە
قصد  بە نداد و نيروهايش را برداشتههبامشورهتا  بەو گرم شده بود، های آمده در نامه وعده بە

 در نزديکی شهر جنزگ بر دامنۀ  نيز پس از تبادلِ نظر با مشاورانشخسرو .راه افتاد  خسرو بە
   .بيايدلشکرگاه زده منتظر ماند تا چوبينە  و در جائی کە افسرانش تعيين کردند کوه

ِن  را جهاد با جموساِد خسرو با ايرانياننرب کە ی رومچون دو سپاه رويارو شدند، سپاهياِن
 نربد چندين  اولِروزِ. خاطر خسرو جنگيدند و تلفات بسيار دادند بەپنداشتند جانانه  میکافر

 بر بلندی بر )پسرِ قيصر (خسرو و تيادوس کە اند نوشته. کشنت رفتند بەان رومیدار نامتن از 
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ان دار ناماز  کە يک هپلوان رومی. کردند میروی دوتا ختت نشسته بودند و نربدگاه را نظاره 
 کە من نشان بده بەتو را شکست و فراری داد را کە مردی«: نزد خسرو رفت و گفت بەسپاه بود

 چوبينە بر اسپ ابلقی سوار بود و از چپ و راست .»کدام است تا بروم و کارش را بسازم
  بەتن بيرون شد و چوبينە را بەتناو برای نربد . او نشان داد بەچوبينە راخسرو . تازيد می
رومی بر چوبينە حواله  کە ئی نيزه. هم تاختند بەاو پاسخ داد و هردو بەچوبينە. آوردی طلبيد هم
اد، و چوبينە مششيرش را بر سر رومی فرود آورد و افت نهسبب ضخامت زره چوبينە کارگر  بەکرد

شدۀ   ديدن منظرۀ برزمين افتادِن افسرِ شقهخسرو از.  کرد)دو شقه(بەدوپاره او را از سر تا سينه 
ئی و   چنين منظرهديدِن«:  شد و گفتدل آزردهتيادوس از خنديدن او . خنده افتاد بەرومی

از کە   بلمن نه از کشته شدن او«:  خسرو گفت.»ی جای خنديدن ندارددار نامکشته شدِن چنين 
 چوبينە کە دانست  و منیز او گريختی،گفت کە تو امن زنانه بە او الف کە خنده افتادم بەاين

   ١.»مردی استچەگونه 
اين . داران جبنگند در جنگها فقط درجه کە در زمان ساسانی قانون ارتش مقرر کرده بود

کردند  از باالترين حقوق و مزايای ارتش استفاده میکە   چونداران درجه کە قانون برای آن بود
بيشتر رفتند  مهراه ارتش می کە سربازانی. مل شوندبايست تلفات را متح می کە آهنا بودند

سه  بەکردند، سپاه آرايی می چون برای نربد صف. سياهی لشکر بودند برای ترساندن دمشن
وان و  يکی را راست کە شد تقسيم می) هر صف در چندين رديف و گاه دهها رديف(صف 

 پيشاپيشِ). َمَنه و َميَسَره و قَلبَمي :بەعربی(گفتند  وان می وان و سومی را ميان ديگری را چپ
ان و ده فرمانرسيد صِف  هزاران و گاه دهها هزار می بەمشارشانهرکدامشان  کە اين سه صف

آن معنا  بەاين.  بودهاو در پيشاپيش صف) قلب(وان   در ميانده فرمان. ترين افسران بود ورزيده
 ديگر شامل بقيۀ  چند رديفیِِفص يک. فشانی بود  پيش از مهه آمادۀ جانده  کە فرمانبود

اينها . گويند» ساقه«عربی  بەناميدند و وان می ُپشت کە سپاهيان در پشت سر اين سه صف بود
از . شد تن شروع می بەآراستند نربدها تن  هم صف میدر برابرسپاه  چون دو. بانان بودند پشتی

رفتند،   میبەميداِن کارزاروران وان مشاری از برترين دال وان و ميان وان و چپ هرکدام از راست
. طلبيدند نربد می  همخواندند و  َرَجز میکردند و  رزمی معرفی میپيشينۀ را با نام و نشان و خود

 متوجه  معموالًتلفات جنگی کە گونه بود اين. آمدند نربدها بيرون می از صفهای دمشن نيز هم
رتش ساسانی داشتند از مهينجا آمده  اافسراِن کە امهيت بسيار زيادی. شد داران می درجه

 کە افتاد ندرت اتفاق می بە.دادند بود؛ زيرا در دفاع از کشور بيشترين تلفات را اينها می
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 خورد و سپاه ايران شکست می کە  بدهند مگر وقتی چندانیسربازان معمولی در جنگی تلفات
کشتگان  کە بينيم  میمهين سبب در گزارش جنگهای دوران ساسانی بە.داد  اسير میکشته و

. کردند عبارت ديگر، جنگها را افسران می بە.ان بودنددار نامگان و بزرگان و زاد شاهجنگها از 
افتخارآميزترين صفتها . حسب زور بازو و رشادتشان صفتهای گوناگونی داشتند بەافسران

ر هزار مرد يا زورِ زو کە شدند، يعنی کسی ناميده می» صدمرد«يا » هزارمرد« کە ازآِن کسانی بود
. کردند  فدا می در راِه ايراندر جنگها جانشان را کە بسيار هزارمردان چە و. صد مرد دارد

ئی  داستاهنای جنگهای ايرانيان با دمشنانشان کە در شاهنامۀ فردوسی آمده است بەگونه
  . بازمنای جنگهای دوراِن ساسانی نيز هست
نربد کە   آنرفتند و پيش از بدان نيز با ارتش میمؤ کە پيش از اين در جای خود خوانديم
. آوردند ياد آهنا می بەکردند و رادمردی و انسانيت را آغاز شود برای سپاهيان سخنرانی می

از زمان  کە رادمردی و انسانيت در جنگ از اصول اساسی ارتش ساسانی بود و اين رمسی بود
کە   آنپيش از کە کردند سپاهيان القاء می بەمؤبدان. ماد و هخامنشی برای ايرانيان مانده بود

 کە برند شايد دمشن را جماب کنند توانشان را بەکار  مهۀشوندجنگ آغاز شود و انساهنا کشته 
 شاپور دوم برای آزادسازی آميدا از اشغال روميان از را در لشکرکشیِ اين. نشينی کند عقب

آميدا را در  گرچە شاپور کە  ديديممارسلينوس خوانديم، وآميانوس  ديِد گزارشهای چشم
تسليم شهر کند تا کسی  بەروميان را با مذاکره وادار کە حماصره داشت ولی چند روز کوشيد

شهر نزديک شد و پيشنهاد مذاکره داد، ولی روميان او را  بەکشته نشود؛ و حتی خودش
تير زده کشتند؛ و  بەاو را  پسرِآل را فرستاد روميان  هپتشاِه کە روز هم تيرباران کردند، و يک

وميان مهلت داد؛ و ر   بەهفتۀ ديگر شهر خودداری کرد و يک بەباز هم شاپور از محله کە ديديم
   .شهر محله کرد و شهر را گرفت بەناگزير کە پس از اين تالشها بود

 تلفات رومياِن خسرو در نربد روز خنسْت بسيار بود، خسرو از بيمکە   چونهرحال، به
فردا روميان  کە تيادوس گفت بەشکسته شونددر نربدها  شده باشند و روز بعد دل کستهشکە  آن

  . آسايش خواهند کرد و فقط ايرانيان خواهند جنگيد
گستهم و بندويە و شاپور ابرکان و  کە روز دوم، چون دو سپاه صف آراستند و چوبينە ديد

ای « کە تر بود بانگ زد نزديک  کەشاپور بەخسروند، گردوی برادرِ خودش در پيشاپيش سپاه
وقتی جنگ آغاز شود مشا از خسرو جدا  کە من وعده ننوشته بودی بەمگر تو! مرد ناجوان

کە از موضوع خرب نداشت شاپور » ؟ پس کو آن وعده؟خواهيد پيوستمن  بەخواهيد شد و
رابر بزرگان خودم از آن خرب ندارم و تو در ب کە وقت برای تو نوشتم چە آن وعده را من«: گفت
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 کە چە دامن من می« کە شاپور بانگ زد بەخسرو» دهی؟ من می بە غدرکنی و نسبِت از آن ياد می
  . »تو خواهم گفت بەقت خودشو   بەگويد و می

آوازۀ زور بازوی چوبينە زهرۀ سپاهيان خسرو را آب . نربد روز دوم نيز بسيار سخت بود
آورد و  رفت را ازپا درمی نربدش می هرکە بەتاخت سپاهيان خسرو می بەاو کە هربار. کرده بود

 خودش را کە او در تالش بود. گشت صف سپاهيانش برمی بەدر ميان تيرباران سپاهياِن خسرو
خسرو  بەتاخت آورد و خود را کە بار و يک. خسرو برساند، ولی تيرباران شديد مانعِ او بودبە

 خواست برادرش را منی کە آويخت، و اوپيشواز رفته با او در بەنزديک کرد برادرش گردوی
اين گردوْی حتًما پسرخواندۀ پدرِ هبرام و  .صِف سپاهيانش برگشت بەشددست خودش بکُبە

شايد کە از يک پدر و مادرِ  برادرخواندۀ هبرام چوبينە بوده است نه برادرِ پدرمادریِ او؛ و
  . پارسی بوده است

 خسرو گفت بەتيادوس. آوردی طلبيد هم بەرو را خسهبرام در روز سومِ نربْد کە اند نوشته
دانست بيرون شدن خسرو و کشته  می کە گستهم. برود کە مرو، اما خسرو تصميم گرفتکە 

خسرو  کە چوبينە تا ديد.  را برداشته با خسرو مهراه شددليرانشدنش يکی است، سيزده تن از 
او نزديک  بەچوبينەکە   کە مهينخسرو چنان ترسيد. در پيشاپيش اينها است بر او تاخت آورد

 از سپاهيانش کە  اسپش را برگرداند و راه گريز گرفت، چوبينە او را دنبال کرد، خسروسرِاو شد 
شود خودش  او نزديک می بەچوبينە کە تاخت از کوه باال رفت، و چون ديد بەدور افتاده بودبە

 او را ينە ناپديد شد، و چوبينەدرون شکافی خزيد و از چشم چوب بەير افکندهز  بەرا از اسپ
  .  نربد برگشتميداِن بەبەحالِ خود واهناده

روميان  کە دانست  و چون می؛غار بيرون آمده بەلشکرگاه برگشت از در پاياِن روزخسرو 
 فرشتۀ سبزپوشی از باال درون غار رفته يک بەوقتی کە سران روميان گفت بەشب اند آن خرافاتی

 خدامرا  کە گفته) به خسرو(او  بەتا فرشته را ديده گريخته، و فرشتهنزدش آمده و چوبينە بە
فردا سپاهيان تو پيروز خواهند شد و چوبينە شکست خواهد  کە تو خرب بدهم بەفرستاده تا

گيری هناد، و  يژه بر روميان اثر چشمو   بەشدۀ سپاهيان خسرو اين سخن بر روحيۀ شکسته. يافت
   .يدندمانندی جنگ فردا با رشادت بی
 باالدستی از آِن سپاهيان خسرو بود، و سپاهيان هبرام در پايان روز با تلفات روز چهارْم

نزديِک  بە،پس از مشورت با خسروشب،  آنبندويە . لشکرگاهشان برگشتند بەسنگينی
 من بندويە پسر شاپور«: سپاهيان هبرام گفت بە رفته بر بلندی ايستاد و خطابهبراملشکرگاِه 

 امشب از لشکرگاه جدا شده کە هرکە مشا ابالغ کنم بەمن اجازه داده تا بەهنشاه خسروم، شااست
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   .» درخور دريافت خواهد کرداو بپيوندد مورد خبشودگی قرار خواهد گرفت و پاداشِبە
فقط چهار . لشکرگاه خسرو پيوستند بە گريخته سپاهيان هبراْمبيشينۀهای شب  در نيمه

. هبرام وفادار ماندند بەاسپ سينه و يزدگشن ان نيز مرداندار نام از .هزار تن با هبرام ماندند
 بنه با او مانده بودند کە دو و گروهی مهراه اين بەهبرام چون چنين ديد پيش از سپيدۀ بامدادی

  .  گريز گرفتندبا خود داشتند را برداشته راِههبا کە  گرانوزن و  مکبربستند و اموال 
تعقيب او  بەز فرار چوبينە آگاه شد شاپور ابرکان را با ده هزار مردا کە  فرداخسرو بامداِد

 هيرکانيە  راِه و هبرام از منطقه دور شده از بيابانْ،فرستاد؛ ولی شاپور با شکست برگشت
  .  گرفت را)گرگان(

 اند نوشته. شايد حقيقت نداشته باشد کە اند گريز آورده داستان عربتی هم در اين سفرِ
 سينه برای استراحت اسپ و مردان  يزدگشنبا و  يارانش در بيابان بەدهی رسيدند وچوبينەکە 
پيرزن برايشان نان و کشکينە آورد، نان جوين و آب . صاحبش پيرزنی بود کە ئی رفتند خانهبە

ن ز   بە خوردند هبرامچون. پاره، و خورشت هم کشکينە بود در کوزۀ شکسته، سفره هم َمشک
 هبرام باده (*).او داد بەزن رفت و سبوئی و کونۀ کدوئی آورد و» ات داری؟ باده در خانه«: گفت

                                                 
 و گاه مقاديری زر و سيمرفتند معموالً مهيانی کە مبالغی سکۀ   چون بەجنگ میافسراِن ايرانی (*)

 کافی مال با خود بەاندازۀبستند، و در چنين مواردی  جواهرات در آن گذاشته بودند بر ميانشان می
اند را  هبا داشته وزن و سنگين  کە البته پيش از فرارشان هرچە اموال سبکيارانشچوبينە و . داشتند

مهه  اين روستای سرِ راه از آمدن اينپنداشت کە توان  می. برده بودندبر ترک اسبانشان بسته با خود 
 کشکينە .ها رسيده است اند و با مهمان کردن آهنا مال بسياری بەصاحبان خانه مردم شاد شده

در آب خيسانند سپس بەديوارۀ ظرف سفالينِ است کە های کشِک خشِک ديرپا بەاندازۀ گردو  هگلول
کرده يا  معموالً اندکی کرۀ داغ. است کشکينە اين. دار کَشند و سابانند و نوعی دوغ از آن سازند آب

 تليت ماننِد، نان در کشکينە تليت کنند و معموالً با پياز و سبزی خورند. روغن نيز بەکشکينە افزايند
داشتند، زيرا در جشنهای نوروز و مهرگان ) َخمر(ها باده  در زمان ساسانی رسم بود کە مهۀ خانه .دوغ

کوبی  نوشيدند و مستانه در ساز و سرود و پای  حتًما باده می کەبايد ی ملیو ديگر جشنهاو سده 
ند و خودشان نيز با او داد رسيد هم بەاو باده می وقتی مهمان برايشان می. کردند شرکت می

 چند سبوی باده ئی يا  مخرهئی نبود کە رو هيچ خانه از اين. خوردند تا شادمانه با هم بنشينند می
هائی کە دارای وضع اقتصادی مناسب بودند معموال باده در مخرۀ سرپوشيده  نداشته باشد؛ خانه

. شکر بود د، هبترينش از تفالۀ نی از انگور و خرما بوبيشترشباده انواع گوناگون داشت، . داشتند
خواباندند تا چندساله   يا سبوی باده را در زمين میمخرهمعموالً . ساختند چندين نوع ديگر نيز می

گونه کە اکنون مهۀ زهنای روستايی  مهان. آوردند ، و بەنوبت از زمين بيرون میبەبار آيدشود و خوب 
ۀ زهنای شهری و روستايی در ساخنت انواع باده نيز زمان مه در پخنت انواع نان ختصص دارند در آن

باده جزئی از زندگی ايرانياِن روستايی و شهری بود، زيرا شادزيستی از . ختصص داشتند
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: خربها داری؟ زن گفت چە از دنيا کە سر کشيد و از پيرزن پرسيدبر را در کونۀ کدو ريخت و 
اسپ  من از بس داستاهنای سپهبد هپرام پسر گشن کە اين ده آمدند بەامروز چندان مردم«

خسرو پسر هرمز با سپاه گرانی از روم آمده و سپهبد را شکست  کە گويند می. شنيدم خسته شدم
مرد ابله «: گفت» مردی بود؟ چەگونه سپهبد هبرام«:  پرسيد.»داده و سپهبد متواری شده است

 اگر ابله نبود«:  هبرام گفت.»خودسری بود، لياقت پادشاهی نداشت و ادعای پادشاهی کرد
  . »نوشيد کدو منی خورد و باده از کونۀ کهنه ل منیغربا نان جوين و کشکينە بر کهنهکە 

سپهبدی از خاندان کارن و . خاقان بپناهد بەترکستان برود و بەهبرام رهسپار گرگان شد تا
اين منطقه پيش . ومس بودگکنون حاکم گرگان بود و اکنون در روان تا  اهل هناوند از زمان انوشە

و وقتی شاه شده بود اين کارن را در مقامش ابقاء کرده از اين جزو قلمرو هبرام چوبينە بود، و ا
مرد را فرستاد تا مانع ورودش شود ده هزار  ومس نزديک میگوقتی شنيد کە هبرام بەکارن . بود
تو نيکی کردم و تو را در مقامت ابقاء کردم و  بەمن« کە او پيام فرستاد بەهبرام. ومس شوندگبە

گردن من  خسرو و پدرانش بر کە حقی« کە  پيام فرستاداو بەکارن» اکنون پاداشم اين است؟
داشتی؛  بايد پاس می کە گردن تو نيز چنين حقی داشتند آهنا بر. دارند بيش از حق تو است

جان هم افکندی و خودت را  بەآشوب کشاندی و مردم را بەزمين را ولی تو شوريدی و ايران
   ١.» زباهنا انداختی بدناميت را بر کردی و داستاِندربەدرسرشکسته و 

خاقان کاشغر  بەترکستان رفت و بەهبرام از گرگان راه بياباهنای غربی خوارزم گرفت و
مهراهیِ گروهی  بەتقاضای او پاسخ مساعد داد و هبرام بەخاقان. او پناه دهد کە بەپيام فرستاد

و آن شکست خودش پدرِ او را کشته  کە کسی پناهنده شده بود بەاو. کاشغر رفت بەاز ترکان
شگفت است رسم روزگار و شگفت است بازی ديوِ . بار را بر سپاهيانش وارد آورده بود خفت
با  کە ولی اين انسان است! دمشن ديروزينش پناهنده شود بەکند انسان را جمبور می کە قدرت

گيرد تا درخِت شوم خصومت و جنگ ونفرت را  های تاريخی عربت منی مهه جتربه ديدن اين
   .جامعۀ مبتنی بر صلح و آرامش تبديل کند بەمهيشه براندازد و جامعۀ انسانی رابرای 

  . فرجامِ چوبينە را در گفتارِ بعدی خواهيم خواند
  

                                                                                                                               
 و ساخنت و نگاه داشنتِ باده در خانه از سنتهای عمومی انگيز بود مستحباِت دينی بود و باده شادی

  . بودزمين اهای ايران مردماِن شهرها و روستدر زندگی اجتماعیِ
 .۹۵۔ ۹۴اخبار الطوال، . 1



 

   ايران شاهنشاهی  شکوه  آخرينخسرو پرويز،

   پادشاهی خسرو پرويز

 رفت وتيسپون از راه مهدان بەخسرو پرويز چون هبرام چوبينە شکست يافت و گريخت 
 او.  نامۀ مفصلی برای قيصر فرستاددر را ش بر چوبينە و گزارش پيروزيبەسلطنت نشست

داری کشور گماشت و  ياست خزانهر   بەاو کرده بودند بندوَيە را بەدائيهايش کە پاس خدمتیبە
 تيادوس و افسران رومی را. گستهم داد بەترين خبش کشور بود را گسترده کە شهرياریِ خراسان

تيادوس داد تا در  بەم ميليون درعنوان مهمان در تيسپون نگاه داشت و بيست بەهما  يکخسرو
امپراتور وعده  بەخسرو کە کشور روم بەقرارداد احلاق زمينهای ايرانی.  کندخبشسپاهيانش 
امضاء رسيد، و حران و نصيبين و آميدا  بەطور رمسی ميان دو دولت ايران و روم بەداده بود نيز
پرداخت  بەتعهد دولت روم. پارگين برای ابد ملک امپراتوری روم شناخته شدند و دارا و ميان

 خسرو پس از آن تيادوس را با هدايای بسياری. شدسهم هزينۀ نگهداری دربند قفقاز نيز لغو 
). اند نامه آورده ما از ترمجۀ منت خدای نگاراِن آمار اين هدايا را نيز تاريخ(وم بازفرستاد ر بە

   .لت روم از خسرو گرفته بود بيش از حد انتظار بوددو کە هبائی
آورده بود،  گذرانی روی بازی و خوش بەخسرو از نوجوانی در آذربايجان زيسته و

او سلطنت . روان و هرمز نبود ئی برای انوشە چندان حتصيالتی نداشت، جانشين شايسته
» سپاران جان«او در کنارِ . درد آورد بەدلِ بزرگان کشور را کە ئی آغاز کرد گونه بەخويش را

شدند و وظيفۀ محايت از جان   وفادارترين افسران ارتش انتخاب می مياناز کە )گارِد ويژه(
قيصر در  کە از هزار سپاهیِ رومی تشکيل داد  يک گروه نگهبانان ويژه،شاهنشاه را داشتند
ناميده شدند، زيرا » شاهنشاهگُنِد « مهاهنا استند کە اينها کە رسد نظر می بە.اختيارش هناده بود

اعتمادیِ   از سوئی نشانۀ بیئی تشکيل چنين گروِه ويژه.  خربی نيستاين نامپيش از خسرو از 
ارادۀ قيصر  بەاو دربار روم بود؛ يعنی حتی ادامۀ حياِت بەايرانيان و از سوئی وابستگيش بەاو

 فرمانمهين نگهبانان ويژه  بەايران بدوزد و بەقيصر چشم طمع کە بستگی داشت؛ و کافی بود
مرزهای ايران  بەترور او را بفرستد تا با کشته شدنش ايران وارد دوران آشوب شود و ارتش روم

گرائی بود و بلندپروازی  قيصر مرد مؤمن توهم کە یِ خسرو در آن بودخبت خوشاما . تعرض کند
، داشت کرده بود قناعت خسرو ضميمۀ کشور او کە مهان اندازه از زمينهای ايران بەنداشت، و

   .مشرد و خسرو را فرزند خودش می
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اينها نيز . قيصر گروهی هنرمند و مشاور سياسی و نظامی نيز در اختيار خسرو هناده بود
عنوان  کە بەپايتخت آورد بە نيز گروهی کنيز و غالم دخترِ قيصرمريم. در پايتخت مستقر شدند

 کە اين خنستين بار در تاريخ ايران بود. ده شدندکارانش در کاخ اقامت دا ها و خدمت نديمه
داری در سنت اجتماعی  بردهکە   چونشد؛ ولی آشنا می) کنيز و غالم(دربار ايران با َبرده 

 شاهنشاه آزاد شده از حقوق شهروندی ايران برخوردار فرماِن بەايرانيان وجود نداشت اينها
 تيسپون کليسائی با هزينۀ دربار ساخته شد، دو ايران آورد، و در بەمريم کشيشانی را نيز. شدند

دو  از آن يکی شدند، جاگيرعنوان رهربان مسيحيان ايران در تيسپون  بەکشيش بزرگ سريانی
. ياست کل کليساهای ايران منصوب شد و درعين حال از مشاوران برجستۀ شاه نيز بودر بە

   .حقوقِ ايران داده بود مهۀ اينها تابعيت کامل بەخسرو
پذير  زور و کنترل سالِ بی ِ جوان اگرچە اقتدارگراياِن ايران با ترجيح دادِن يک شاه

ئی کە او برای بازيابیِ بەتاج و ختِت پدرش  بەخسرو ياری کردند تا بەسلطنت رسيد، ولی شيوه
 ايران لطمۀ حيثيت تاريخیِ بەشاه شدِن او. آميز نسبت بەايران بود بەکار برده بود خيانت

تصرِف  بە برده خبش بزرگی از کشور رااز ميانرد آورده متاميت ارضی کشور را شديدی وا
سو  دولت روم از يک کە ه بودقيصر سبب شد بەواگذاری زمينهای ايرانی.  داده بوددولِت روم

رودان  در غرب ميان. رودان مهسايه شود با ارمنستان و آذربايجان و از سوی ديگر با مشال ميان
 واگذاری َحّران و نصيبين و آميدا. شور روم در کنار فرات مهسايۀ ايران بودنيز پيش از آن ک

 در اشغال ۔ئی بەگونه۔ ايران دربارِ بعالوه، .دولت روم ننگ تاريخی بزرگی برای ايران بودبە
   .نشاندۀ قيصر بود دستئی۔  ۔بەگونه و شاهنشاه ايران عواملِ قيصر،

سلطنت نشسنتِ او را دريافت کرد  بەی خسرو وقيصر وقتی نامۀ پيروز کە نوشتهفردوسی 
صليب بزرگی بر آن  کە هدايای بسياری شامل يک صليب بزرگ و يک جامۀ ويژۀ کشيشان

 چە با اين صليب و جامه کە خسرو با بزرگان مشورت کرد. زردوزی شده بود برای خسرو فرستاد
هبای  بەپدرامن و مردمم رامن دين  کە ببيند خواهد پنداشت هرکە کنم؟ اگر بپذيرم و بپوشم

 .»ام، و اگر نپذيرم و نپوشم قيصر برداشِت بد خواهد کرد و خواهد رجنيد ختت و تاج فروخته
وقتی او در مراسم . بپذيرد و بپوشد تا دل قيصر خوش شود کە او مشورت دادند بەبزرگان

 شد و بزرگان او  را پوشيد و پرده برداشتهدارِ کشيشان ۀ صليبای قيصر جامخاصِ پذيرش هداي
خسرو خمفيانه  کە دانستند گفتند حقيقت حال را منی کە را با اين جامه بر ختت ديدند کسانی

   .مسيحی شده است
ايران مشکالت بسياری  بە)مسيحيِت َملکانی (پرسِت رومی وارد شدن مسيحيِت بت
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 کە ای خود ديديمپيش از اين در ج. ايجاد کردرودان و خوزستان  در ميانبرای مسيحيان ايران 
گاه ميتَر هناده  شجای بتهای ميتَر و اَناهيَتە در مهان پرست بە عيسا و مريم رامسحيت رومی بِت

. دانست  را خدا میعيسا و ؛پيشترها ميتَر داشت کە عيسا مهان صفتهائی داده بود بەبود، و
 از مذهب نيز. درگيريهای جهادیِ کشيشان اين مذهب با کشيشان مذهب نسطوری را نيز ديديم

شده شکل گرفت و عيسا را پيامرب مثل ديگر انبيای  توسط يهوداِن مسيحی کە يعقوبی ياد کرديم
مهراه خيل  بەمسيحيِت رومی کە اکنون. دانست، و با هردوی اينها اختالف داشت يهود می

ومی کشيشان ر کە عظيم کشيشان وارد ايران شده در پايتخت ايران مستقر شده بود طبيعی بود
 و ئی برای توبه دادن و مؤمن کردن کشيشان نسطوری و يعقوبی تالشهای جهادی گسترده

 کە در نتيجۀ فشارهائی. اجنام دهند» دين حق«پذيرش  بە، و وادار کردن پيرواِن آهناآريوسی
 وارد شد  و آريوسيانرودان و خوزستان توسط کشيشان رومی بر نسطوريان و يعقوبيان در ميان

درون  بەبرخی نيز. نقاط دوردست مهچون خراسان و سغد گريختند بە رهربان آهنابسياری از
   .عربستان گريختند

 گرچە دخترِ قيصر شهبانويش بود عشق يک دوشيزۀ مسيحیِ ارمنی بەنام شيرين خسرو
زيبايیِ شيرين . گراِن پارتیِ ارمنستان بوده است در دل داشت کە حتًما از يک خانداِن حکومت

شاه بود با شيرين آشنا شده و عاشقِ او  خسرو زمانی کە االن. زد بود بزرگاِن ايران زباندر ميان 
ئی پيش رفت کە او فرصت نيافت تا با شيرين  شده بود، ولی در آن ميانه رخدادها بەگونه

بند کرد،  ئی کە چوبينە چيده بود او را بەتيسپون طلبيده خانه ازدواج کند؛ ابتدا پدرش بەتوطئه
گريهايش دل از خسرو  شيرين چندان با فتنه. هم گرفتاريهای بعدی برايش بەپيش آمدسپس 

او  سرِ خسرو درآمده بود عشق شيرين را از دلِ پس از آن بر کە مهۀ مصايب سياسی کە ربوده بود
ديد تصميم گرفت کە شيرين را بەتيسپون آورده   اکنون کە جهان را بەکام می.بيرون نکرده بود

 شيرين رفتآذربايجان و ارمنستان و قفقاز  بەهبانۀ خنچير کە بە در سفریاو. واج کندبا او ازد
در ُبرزماهن در نزديکی شهر شادفيروز برايش ساخته بود  کە  آورد و در کاخی نشاندبا خودرا 

 موافقت پس از کسبِ کە ، و برآن شد) شيرين ناميدندزودیِ قَصر   کە آراميهای عراق بەجائی(
دنبال خسرو رفته  بەدوشيزه بود وکە   آنخاطر بەشيرين. بياوَرد پايتخت اش بەبزرگانمؤبدان و 

کسب آرا  درحِد دخترکاِن بزمبود نزد بزرگان ايران نام زشتی در بزمهای خاصِ او شرکت کرده 
 شيرين و از ميان برداشته بەنام فرهاد بەداستان عشق يک مهندس بلندآوازۀ پارتی. کرده بود

بازانه  آرايی خسرو با شيرين و رابطۀ هوس داستان بزم. طئۀ خسرو نيز بر زباهنا بودتو بەششدن
داستان .  سلطنتی نشان داده بود خانداِنسنتهای بەبندبندوبار و ناپا ی بیک را جوانخسروبا او 
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نام شکر  بەروی اسپهانی بازيهای خسرو در زمان پدرش در ارتباط با يک پری ديگری از هوس
گفته .  داشت و افسانۀ زيباييش در سراسر ايران پيچيده بودکده بزميا در اسپهان گو کە بود
 صورت ناشناس با يکی از حمرمانش  بەخسرو برای برخورداری از وصال شکر کە شد می
مشورت با  خسرو اينک، بی . با شکر گذرانده استکده بزماسپهان رفته و شبی را در بە

حشت افکنده و  بە و بزرگان را در کاخی نشانده را آوردهيرينش،  دولتشمؤبد و بزرگاِن مؤبدان
 و نسبت بەکشورداری  برگرددگذشتهبندوباريهای  بازيها و بی  هوسبە خواهد میشايد  کە بود
  . توجه مباَند بی

 را آورده است در اندوه شدند و سهاو شيرين  کە بزرگان وقتی شنيدند کە نوشتهفردوسی 
روز چهارم از مؤبدان و بزرگان دعوت کرده جلسۀ مشورتی . فتندکاخ شاهنشاهی نر بەروز

او پاسخی  بەکسیگفت  هرچە تشکيل داد تا دربارۀ ازدواج با شيرين با آهنا مشورت کند؛ ولی
ازدواج او با شيرين در کە   اين.مؤبد دوخته در سکوت نشستند مؤبدان بەنداد و مهگی چشم

بايست  می کە دنبال بياوَرد نيز موضوعی بود کە بەودواکنشِ نامناسبی ممکن ب چە دربار روم
شايستۀ شاهنشاه اند کە شيرين خسرو فهم بەتلويح بەمؤبد مؤبدان. شد اش انديشه می درباره
روز بدون نتيجه خامته   آنجلسۀ. بدارد دور ش را از خوداو کە خسرو نصيحت کرد بە؛ ونيست
 شيرين کە بزرگان گفت بەجلسه داد، ومهين منظور تشکيل  بە روز ديگر باز خسرو.يافت

 کاخِ بە، و من او را استخاطر من بوده بەخاطر من بدنام شده و اگر تا کنون شوهر نکرده نيزبە
ئی  دامنیِ او هيچ شک و شبهه دربارۀ پاکلی ا ننگ از دامنش زدوده شود؛ وام ت  آوردهبرزماهن

  . نزِد من وجود ندارد
چند در  شيرين يک. گان چاره جز موافقت نداشتندمؤبدان و بزر کە پس از آن بود

   . آورده شد تيسپونکاخ شاهنشاهیِ بەبرزماهن در آن کاخ زيست و سراجنام
جرأتی او  گاه در هيچ جنگی شرکت نکرد، و اين نشانۀ بی هيچدر زمان سلطنتش خسرو 

کدام از  با هيچاو برای رويارويی . کشور بروز کردی از در زمان او شورشهائی در مناطق. تاس
 او در آن یِخبت خوش. نيروی افسراِن وفادارش فرونشاند بەمهه راکە   بلاينها خودش نرفت،

طور مستقيم  بەداشتند زيرا در تشکيل سلطنتش افسرانش او را با جان و دل دوست می کە بود
   .دانستند شريک بودند و آن را ازآِن خودشان می

 فروشيش ناراضی بودند، محايتی خاطر وطن بەر از اودوستاِن کشو ميهنکە   آنعالوه بر
گذاشت بر  برای فعاليتهای تبليغی در اختيار کشيشان می کە کرد و امکاناتی از مسيحيان میکە 

سلطنت برگردانده بودند، مهۀ بزرگان کشور از  بەاو را کە جز کسانی. نارضايتی فقيهان افزود
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   .و حفظ آرامش سکوت اختيار کرده بودندخاطر مصاحل کشور  بەاو رجنيده بودند ولی
 کە دولت روم داشت، ولی او بە تام و متامِ خسروها حکايت از وابستگیِ نشانهگرچە 

مريم در . برابر قيصر از خود استقالل کامل نشان بدهد در کە جوانی بلندپرواز بود برآن شد
هناد و نام کوچکش را ) قباد: عربی به(او نامش را گُواد  کە م برای خسرو پسری آورد۵۹۴سال 

ئی برای هبا گرانقيصر وقتی نامۀ مژدۀ زائيدن مريم را دريافت کرد هدايای بسيار . شيرويە کرد
نامه توسط ايرانيان  آمار اين هدايا با نام و نشان از روی تاج(خسرو و مريم و شيرويە فرستاد 

خسرو نوشت از او  کە بەآميزی ت، و ضمن نامۀ حمب)دوزبانه ترمجه شده و در کتاهبا آمده است
 در گنجينۀ روان بەايران برده شده بوده است و در زمان انوشە کە صليب مقدسی کە تقاضا کرد

ئی را هبا گران هدايای الًخسرو متقاب. برگرداَنددولت روم  بەشود را سلطنتی ايران نگهداری می
 کە اش و در نامه) اند نامه نوشته ی تاجهای اين هدايا نيز از رو  آمار و نشانه(برای قيصر فرستاد 

آميزی داشت و شامل تکرار سپاس و قدردانی از خدمات قيصر برای بازيابی  منت حمبت
دولت روم از دولت  کە ارزشی دارد چە  خشکيدهيک چوبِ کە قيصر نوشت بەسلطنتش بود

وم بفرستم مردم ر  بەئی را بکند؟ من اگر چوبی را طی مراسم ويژه ايران تقاضای استرداد آن
   !دين مريم درآمده است؟ بەخسرو کە بپندارندکە   اينخواهند گفت جز چە ام ايران درباره

منت  کە رسد نظر می بە.نامه وارد کتاهبای تاريخی شده است منت هر دونامه نيز از تاج
رتری دين در آن از ب کە يژهو   بەمؤبدان را خشنود سازد، کە نامه را خسرو چنان ترتيب داده بود

دانند و  مسيح را پسر خدا میکە   آنخاطر بەايرانی بر اديان جهان سخن گفته و از دين مسيحيان
خدا نه  کە طور ضمنی انتقاد کرده و تأکيد ورزيده بود بەآمسان رفته است کە بەعقيده دارند

ها با  آدمماننِدکە   بەاينرسد چە گنجد تا شدنی است نه در انديشه می ديدنی است نه وصف
 مريم دينِ خودش را کە در پايان هم اشاره کرده بود. زنی آميزش کرده و دارای پسری شده باشد

 بود کە مسيحيان در  اشاره کردهادهد، و تلويًح نيکی نگاه داشته است و عبادتش را اجنام میبە
   :نيمخوا  خبشی از نامه را از شاهنامه می.گونه محايت و آزادی برخوردارند ايران از مهه

 مـــــــراشي ســـــــتای آنـــــــک کـــــــرد خنـــــــست
ــد ــستم بـــــــــ ــدان  انـــــــــ ــشتم بـــــــــ ــاد گـــــــــ  و شـــــــــ
ور گــــــــــنج تــــــــــو   آن نــــــــــامفــــــــــتم ريــــــــــ پــــــــــذ

 پــــــــــــــاکزدانيــــــــــــــدار  ن  جهــــــــــــــارايــــــــــــــاز
 و خـــــــــزر ني هنـــــــــد و ز ســـــــــقالب و چـــــــــ  ز

ــه ــردچـ ــ چە دانـــش چە پرهی مـ ــ و دزيـ نيـ

ــ نیمــــــــــه منــــــــــود  نــــــــــابــــــــــه  مــــــــــرا شيايــــــــ
ور خبــــــــــــــردان   تــــــــــــــاجنتِ گفــــــــــــــســــــــــــــخن
د رنــــــــج تــــــــو    کە چنــــــــدان بــــــــوَ  خنــــــــواهم

ــر ــومِبــــــــــ ــاک    آورد بــــــــــ ــر مســــــــــ ــرا بــــــــــ  تــــــــــ
 ارمجنــــــــد آمــــــــد آن بــــــــوم و بــــــــر    نيچنــــــــ

ــ ز ــا را رســـــــــــــزدانيـــــــــــ  ني آفـــــــــــــردي مشـــــــــــ



۱۰۵۸ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

ــو ـــ چــــــ ــدم پـــــ ــار آمــــــ ــ شي کــــــ ــماريــــــ ید ُبــــــ
ــه ــر  مهــــــــ ــران پــــــــــشت بــــــــ ــتند  مهتــــــــ گاشــــــــ
مَي پــــــــــــدر بــــــــــــوِدی تنــــــــــــها بەجــــــــــــاتــــــــــــو
ــرا دارم اکنـــــــون کە شـــــــاه  هـــــــم چنـــــــان  تـــــ
 مـــــــــنیروي ز شـــــــــیگفتـــــــــچە   هـــــــــردگـــــــــر
ــرانــــــــــــستم بــــــــــــد ــوني و آفــــــــــ انــــــــــــدم  خــــــــــ
ــ دزهي ز پـــــــــاکی گفتـــــــــە هـــــــــرچدگـــــــــر نيـــــــ
ــه ــومهــــ ــا     خــــ ــر مــــ ــد بــــ ــکايانــــ ــ دبکيــــ ريــــ
ــه ــر ز د بـــ ــا بـــ ــ مـــ ــ کهـــــن ننـــــگ ن نيـــ ستيـــ

ســـــت و مهـــــر ا و شـــــرمیکـــــي داد و نمهـــــه
ــ یِ هـــــــــستبـــــــــه ــ نزدانيـــــــ ــا ويـــــــ ــرشـــــــ مي تـــــــ

ــدان ــاز و شمينـــــ ــر انبـــــ  و جفـــــــتزنـــــــد فـــــ
ــددر یجـــــــــــد خـــــــــــدا  دل نگنۀشيـــــــــــ  انـــــــــ

ــ دهـــــرآن  ی بەپـــــای کە باشـــــد بەخـــــوبنيـــ
 ســـــــــــــخنحاي مـــــــــــــست ز دارِ ِکـــــــــــــدگـــــــــــــر
ــوانیکـــــــس ــوار  ســـــــوی مهـــــــی را کە خـــــ گـــــ

ید او ُبـــــــزدانيـــــــ زنـــــــِد  کە فـــــــرديـــــــ گـــــــوب
 پـــــــــدری پـــــــــدر رفـــــــــت ســـــــــو  پـــــــــورِچـــــــــو

ــ قز  آمـــــــــد ســـــــــخن هـــــــــودهي چـــــــــو بصريـــــــ
ــ ع دارِمهــــــــــــان ــ ناسيــــــــــ رنــــــــــــج  بەرزديــــــــــ

روم ســــــتم بە   فــــــری چــــــو چــــــوب رانيــــــ ااز
ــ ؤ مـــــــبـــــــه ــ د منـــــــابـــــ شـــــــدمســـــــا   کە تـــــــرديـــــ

ــردگـــــــــــر ــ بـــــــــــاچە   آرزو هـــــــــ ــواهديـــــــــ  خبـــــــــ
زيـــــــ تـــــــو نی هـــــــاهيـــــــ  آن هـــــــددميپـــــــسند

ــه ــبـــ ــشیروي شـــ ــ ادمي خبـــ ــج نيـــ ــرده رنـــ  بـــ
ــ ها کە پــــــــــرســــــــــخن  از دختــــــــــرتیديســــــــ

یشـــــــــد مهـــــــــ  بکـــــــــوحاي مـــــــــسنيـــــــــ دبـــــــــه
ــان ــشتم ز پ چنـــــــ ــاد گـــــــ ــ شـــــــ ــِد ويـــــــ ــونـــــــ   تـــــــ

ــه ــش بــــــ ــر دانــــــ ــمی هــــــ ــسارم ُبــــــــ   غــــــ  یدگــــــ
 در جهـــــــــــان خـــــــــــوار بگذاشـــــــــــتند مـــــــــــرا

ــان ــدر بمهـــــــــــــ ــ از پـــــــــــــ ــوِدشيـــــــــــــ  مَيتر بـــــــــــــ
خـــــــــــــواه  کيـــــــــــــ آزاده و ننـــــــــــــدي بپـــــــــــــدر

ــ نتـــــــن پـــــــشت و   آن پـــــــاکاز  مـــــــن یرويـــــ
ــر ــ آن دبــ ــنيــ ــرا پــــاک دو  تــ ــونيــ ــدم   خــ انــ
 نيفــــــــــــــر  بــــــــــــــاۀ روزیشــــــــــــــنبد کيــــــــــــــ ز

ــاســــــــــــخن ــ بای هــــــــــ ــذ  و دلستهيــــــــــ  ريپــــــــــ
 ستيـــــشـــــنگ ن  هـــــونيـــــ بەاز دیتـــــي گبـــــه

 کـــــــــــردن انـــــــــــدر مشـــــــــــار ســـــــــــپهر  نگـــــــــــه
م يشــــــــــا تـــــــــــر   داد کــــــــــو ی ســــــــــو شهيــــــــــ مه

 هنـــــــــــان و نگـــــــــــردد هنفـــــــــــت  شـــــــــــد نبـــــــــــا
ــا ی هــــــــستبــــــــه  ی مهــــــــو باشــــــــدت رهنمــــــ

ــ دبـــــــر آن  ی خـــــــرد رهنمـــــــاشـــــــد ببـــــــا نيـــــ
ــه ــ بــــــــــ ــارِ اديــــــــــ ــد از روزگــــــــــ  کهــــــــــــن  آمــــــــــ
ــه ــرکــــــــــ ــد پ  کــــــــــ  را بەدار غمــــــــــــربشيدنــــــــــ
ــر ــر کُــــــ بــــ ــدان ُبــــــ  آن دار بــــ  ید اوشته خنــــ
ــ ا انـــــــدوِهتـــــــو  پـــــــوده خمـــــــور  چـــــــوبِنيـــــ

ــدد ــرخبنـــــــ ــ بـــــــ ــاْرن ايـــــــ ــن   کـــــــ ــرد کهـــــــ  مـــــــ
دنـــــــد آن را بەگـــــــنج    هـــــــان هنـــــــا   شـــــــا کـــــــه

ــدد ــوم    خبنــــــ ــرز و بــــــ ــه مــــــ ــر مهــــــ ــا بــــــ  بەمــــــ
ــر ــر گـــــــــ ــر مـــــــــ ــدم  مي از هبـــــــــ ــکوبا شـــــــــ  ســـــــــ
 راه ســــــــته ا مــــــــا گــــــــشادی را ســــــــومشــــــــا
ــا ــرد کجــــ ــج بــــ ــو ی رنــــ ــر گــــ ــه چ  ز هــــ ــنــــ  زيــــ
 تــــــــازه گــــــــنج یکــــــــي افگنــــــــدم او را یپــــــــ

ــان ــرد افــــــــسرت  چنــــــ ــازه کــــــ  دان کە او تــــــ
 ی مهـــــــــشـــــــــد ويـــــــــ مـــــــــا کـــــــــم نیهاســـــــــخن
ــر  نيبــــــــد ــر پــــــــاک فــــــ ــر هنــــــ  زنــــــــد تــــــــو   پــــــ
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ــه ــا و آرامبــــــ روزخبــــــــتيســــــــت و پ اد  شــــــ
ــاشهيـــــــــــمه ــدار  ن  جهـــــــــ ــاد ارِيـــــــــ ــو بـــــــــ   تـــــــــ

  

ــو ی خـــــــسرواننيبـــــــد ــآ نـــــ  درخـــــــت نيئـــــ
 ســــــــــرِ اختــــــــــر انــــــــــدر کنــــــــــارِ تــــــــــو بــــــــــاد     

  
آمده است؛ ولی شايد بتوان و آزادانديشانۀ بسياری در اين نامه  سخنهای خردگرايانه 

او .  است بودهخسروِ دوم از خردگرايیِ واالئی هم برخوردار کە نشانۀ آن نيستگفت کە اينها 
 احاطه شده پرست خرافه از کشيشان و مسيحيان مجعیسيلۀ و   بەچندان حتصيالتی نداشت و

گوييها  ات و غيبکردند، دربارۀ معجزات و کرام او می بەگرايی شب و روز تلقين توهم کە بود
انديشِ شبيه  يک مرد وهم بەاو کە گفتند، و چنان بر او اثر هناده بودند برايش داستاهنا می

او آمد  پيش میبە  خسرو کە وقتی موضوعی براینوشتهطربی . مسيحيان تبديل شده بود
بين  ل فا۳۶۰؛ و »خواهد شد کە چە بنگريد«: گفت کرد و می بينان را مجع می اخترمشاران و فال

ان و مهه يهودکە   بله حتی يکی از اينها نيز ايرانی نبودا يقيًن١.گو داشت و اخترمشار و غيب
د، زيرا چنين سنتی در ميان ايرانيان وجود نداشت و او اين ا همسيحيان بابلی و سريانی بود

ب انديشی سب مهين وهم.  و خرافات را از کشيشان و مشاوران روميش آموخته بودیانديش وهم
  را ببينند، و اينها برای تا خبِت نوزادطلبيدرا ان بين  بەدنيا آمد او طالعوقتی شيرويە کە شد
نوعی  کە او گفتند بە خواهد شد چيزهائیشاهنشاهاين نوزاد در آينده  کە او بفهمانندکە بە آن

 کند وار مبادا وقتی بزرگ شد او را برکن کە فکر افتاد بەهراس از اين نوزاد در دلش افکند، و
. برای مهيشه او را زير نظر و کنترل کامل بگيرد کە جايش بنشيند؛ لذا تصميم گرفت خودش بر

   .تر خواهيم ديد اثرِ شومِ اين هراس و اقدام را پائين
در کشنت پدرش دست  کە مهۀ بزرگانی کە جو بود و تصميم داشت خسرو مردی کينه

با هبرام چوبينە  کە ولی خطری.  را نابود کندداشتند يا با سلطنت خودش خمالف منوده بودند
او . برايش ايجاد کرده بود مانع از اجرای فوری اين تصميم بودپناهنده شدنش بەخاقاِن ترکان 

  خنواهند بودگرد پینه تنها مورد  کە خمالفانش اطمينان داده بود بە وداده) عفو عام(خبشا  مهه
کسی از کە   آن اما اين يک فريب بود برای.ند خواهند ماپيشينشانمهگی در مناصب کە  بل

 از پس بە اينها رااو نابودگریِ. هبرام چوبينە نپيوندد بە از بيم جان نگريزد وخمالفاِن پيشينش
هايش را چنان ترتيب داده بود کە سرِ فرصتهای  ؛ و برنامهودی هبرام چوبينە موکول کرده بودناب

   .مناسبی از مهۀ آهنا انتقام بکَشد
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۱۰۶۰ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

   جام هبرام چوبينەفر

  پناهنده شده بود، خاقان دخترِ)خاقاِن بزرِگ ترکستان ( کاشغرخاقاِن بەهبرام چوبينە
 او. ه بودقيصر با خسرو کرد کە ی کرده بودئ  پدرانه با او مهان رفتار واو دادهبە خودش را بەزنی

 فرستادِن نامه و خسرو با. عنوان مهمان نزد خويش نگاه داشت بە و يارانش راچوبينەچند  يک
سپبهد  کە او پاسخ فرستاد بەهيأت سفارتی از خاقان تقاضای استرداد چوبينە را کرد، و خاقان

   .او خيانت خنواهم کرد بەام و او پناهندگی داده بە پسرم است، وآنگهی منمانندداماد من و 
. ن اخراج کردنداما هبرامِ چوبينە بەزودی در ترکستان ترور شد و يارانش را نيز از ترکستا

کە خسرو چە هبائی برای نابود کردِن چوبينە و اخراجِ يارانش بەخاقان داده است در کتاهبا  اين
رسد که زمينهائی در بياباهنای شرقیِ سغد و مشالیِ هيرکانيە را  آمده است، ولی بەنظر می نه

ا است کە ترکان بارها برای چرای شتر و گوسفند بەترکان واگذار کرده باشد، و اينها مهان زمينه
بەتالش برای خزيدن بەدرِن آهنا افتاده بودند و هربار دولت ايران توانسته بود کە با دادِن 

چند موردش را پيش از اين ديديم، . انسانْی آهنا را واپس بزند های نسبًتا سنگينِ مالی و هزينه
در رخدادهای بعدی کە . کە در يکی از آخرين موارِد آن هم هبرام چوبينە آهنا را واپس زد

  . بينيم کە مجاعاتی از ترکان در اين بياباهنا حضور دارند های آينده است می مربوط بەدهه
اند کە نشان  نامه آورده بوده ئی در خدای داستاِن ترورِ هبرامِ چوبينە در ترکستان را بەگونه

 داده بوده است؛ و دهد ناشی از يک بازیِ سياسیِ بسيار پيچيده بوده کە خسرو ترتيب می
  در کاشغر اشتباهی را مرتکب شداند چوبينە نوشته. مهين روايت است کە برای ما مانده است

اشارۀ  بە ترکدار نامخشم آورد؛ و آن کشنت يک هپلوان  بەبرخی از بزرگان ترک را از اوکە 
ز ميان بردارد، و او را ا کە توانست خاقان از اين هپلوان در رنج بود ولی خودش منی. خاقان بود
سوار در  اسپدو تن  کە ئی داشتند ییِ رزمترکان يک باز.  واگذار کردچوبينە بەاين کار را

چوبينە و هپلواِن  کە قرار شد. انداختند يکديگر تير می بەنوبت بەفاصلۀ معينی از يکديگر
  ترک تيریهپلوان.  باشدمسابقههپلواِن ترک آغازگرِ ترک با هم مسابقۀ تيرافکنی بدهند و 

  زره ايرانی پوشيده بود و اندکی از نوک تير در پوستش فرورفتچوبينە افکند ولی چوبينەبە
کُشنده بود؛ زيرا خاقان  کە ترک انداخت بەسپس نوبِت او شد، و تيری. کە زمخش کاری نبود

  . بەاو گفته بود کە هپلوان را بکُشد
 شد تا چوبينەدی بيشتر خاقان از  سبب خشنوهپلواِن ترْککشته شدِن اند کە  و نوشته

در مهين زمان خسرو . سپاه در اختيارش بگذارد تا ايران را بگيرد کە تصميم گرفت کە جائی
او هرمزد .  را در ترکستان ترور کندچوبينە کە اين تصميم رسيده بود بەپس از مشورهتا
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بتواند  کە ز هر راهیکاشغر فرستاد تا ا بە را۔رئيس دستگاه اطالعاتی ايران۔َخررادُبرزين 
  . کاشغر رفت بە و ناشناسخررادبرزين در هيأت بازرگان. ميان بردارد  را ازچوبينە

 ه بودهکار برد بەَخررادُبرزين برای نابود کردن چوبينە کە هائی حيلهتدبيرها و داستان 
ريخی شده وارد کتاهبای تاهائی از آن برای ما  گزيدهتفصيل آمده بوده و  بەنامه در هبرامنيز 

يکی از  کە های پيچيده توانست او پس از تالش بسيار و شيوه کە اش چنين است فشرده. است
  افسری بود کە چوبينە در آن بازیاين ترْک پدر مهان. دمشن چوبينە بود کە ترکان را بيابد
او بە .خررادبرزين اين ترک را برآغاليد تا انتقامِ خون پسرش را از چوبينە بگيرد. کشته بودش

ی در جامۀ معمولی در يروز از روزهای ماه بەتنها هبرامدر  کە چوبينە عادت دارد کە فهماند
روز  چوبينە در هبرام کە اند اخترمشاران خرب داده کە فهماندترک  بەاو. نشيند شراب می بەخانه

 نە برود، وچادرِ چوبي بەعنوان فرستادۀ زن خاقان بەروز در اين کە او ياد داد بە.کشته خواهد شد
او  بەشفاهی و درگوشی کە او سپرده است بە خاقانموضوع بسيار مهمی را زِن کە اين هبانهبە

او داد دشنه را از آستيش بيرون آورده  بەاو نزديک شود و وقتی چوبينە گوشش را بەبگويد
فتخار اگر هم بازکشته شود انتقام خون پسرش را از چوبينە بازگرفته و اگاه   آنشکمش را بدرد،

  . بزرگی کسب کرده است
سينه و  مهراه گردويە و مردانبەپس از او يارانش بەهرحال، هبرام چوبينە ترور شد، و 

کوهستاهنای  بەشدند و از آجنا  مازندرانوارد  هيرکانيەاز راه بيابان خوارزم و  اسپ يزدگشن
   .خواندتر خواهيم  پائينفرجامِ اينها را  ١.ان رفتندستديلم

   ستهم و بندويەفرجام گ

 بسيار بد تربيت کرده بودند و ش از نوجواني)برادراِن مادرش (خسرو را گستهم و بندويە
کە   بلجو بود او نه تنها کينه. بار آورده بودند بەاز او شخصيتی ناسپاس مهچون خودشان

خيالش از چوبينە کە  مهيناو . وفا نيز داشت و ناسپاسی جزو شخصيِت او بود  بییشخصيت
گستهم و . اعتماد بود آهنا بی کە بەکار از ميان برداشنت نيرومندانی شد بەسوده شد دستآ

سلطنت برسد خودش را مهچون کە بە  آناو تا پيش از.  او شدندبندويە نيز قربانی ناسپاسیِ
ولی ! خاطرش نکردند کە بەفداکاريها چە دو دو برادر هناده بود، و اين موم در دستهای اين

 دو را نداشت و درصدِد های اين ا نيرومند يافت تواِن شنيدن رهنمودها و امر و هنیوقتی خود ر
  . او ابتدا بندويە را کشت سپس درصدد کشنت گستهم برآمد. نابود کردنشان برآمد
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 و شهرياران و بزرگان ،رفته بودشادفيروز  بەدر هبار برای تفريحپرويز خسرو  کە اند نوشته
بازی   در حضورش چوگانبزرگان بازی رفته بودند و رای چوگان بروز  يک١.با او بودند

 ختت نشسته بود و نظاره بر و او بر بلندی زير چادر ديبا )دادند با هم مسابقه می (کردند می
توپ  کە بار  و هر،کرد  هببودان بسيار زيبا بازی مینام شيرزاد پسر بە يکی از بزرگان.کرد می
دبيرش ). پارسی نوشته است بەوری َعيًنا  ديناين را(» !زهی سوار«گفت  زد خسرو می می

جايزۀ . کرد تا صد بار تکرار شد گفت او يادداشت می خسرو اين را می کە ايستاده بود و هربار
مبلغ  بەاما چون شيرزاد بازی را متام کرد خسرو چکی.  بوددرمهزار  برنده در بازی چار

از » زهی سوار« کە برای هربار(شيرزاد بپردازد  کە بە برای بندويە فرستاددرمچارصد هزار 
 بندويە چک را گرفت و خواند و بر زمين افکند و (*)).درمهزار  زبان خسرو درآمده بود چهار

   .»بازيها نيست خزانۀ مملکت برای اين دست و دل«: گفت
 کە مبلغش بسيار و غيرِ عادی است  چون کەدانست چک را فرستاده بود می کە خسرو

را هبانه برای کشنت بندويە قرار  اين کە خواست يە فرمان را اجرا خنواهد کرد؛ ولی میبندو
.  شاهنشاه در قانون ايران کيفرش اعدام بود اجرای فرماِن ازسر باز زدِن آشکارِ يک افسر. دهد

 مشغول بازی بود از کە  بندويە رابرود وميدان  بە پشتيگبانان فرمود تاده  بەفرمانخسرو مهاجنا
  . ير اندازد و دستها و پاهايش را بشکندز   بەاسپ

 بەکە پيامی از شاهنشاه برايش دارد   بەگماِن آن وارد ميدان شد بندويەده فرمانچون 
ير افکند و خود و ز  بەانه بندويە را از اسپگير غافل او رفت، و او در يک حرکت پيشوازِ

خسرو و ساسانيان دشنام  بەبانگ بلند بەبندويە.  را شکستند بندويه دستها و پاهایمردانش
پس از آن . گفت تا خسرو بشنود اند؛ و يکی ايستاده بود و اينها را بلندتر می ناسپاس کە داد می

با سنگ چندان  او را فرمود تاير آمد و سوار اسپش شد و نزديک بندويە ايستاد و ز  بەخسرو
با آن  کە ه خفه کردند و پنداشته بودندبا زرا اين و برادرش پدرم «: ؛ و گفتجان داد تا زدند

                                                 
 ُبرزماَهن  در پنج فرسنگیِ شرقِگشا وهوا با مرغەزارهای سرسبزِ دل آب  آباد و خوششادفيروز شهری. 1

  .  ُحلوان ناميدند شادفيروز راعرهبا.  بود)قصر شيرينِ کنونی(
 هخامنشی بازمانده، و از زبان زماناست کە از » نامه حواله«معنای  واژۀ خالًصا ايرانی بە»چک« (*)

 .نداشتند» چ«نوشتند زيرا حرف » صک«بعدها عرهبا . ايرانی وارد زباهنای غربی شده است
» چک«شد  برات وقتی برای دادِن پول نوشته می. گفتند می» َبرات«را نيز در زباِن ايرانی » حواله«
» ُسفتَچه«دار را نيز  چِک مؤخر و مدت. بود» َبرات«شد؛ ولی برای موارِد ديگر  اميده مین

است، و با مهين » شده سوراخ«ُسفته معنای اصليش (ناميدند کە ما اکنون ۔بەغلط۔ ُسفته گوئيم  می
 ).ُدرِ سفته، گوهرِ ُسفته، ُمهرۀ ُسفته: معنا نيز در ادبياِت ما مانده است



۱۰۶۳ ساسانی شاهنشاهی

   ١.»يکی هم خواهد رسيد آن بەنوبت. کنند من خدمت می بەشان بزرگجنايِت
 خسرو مهاجنا. او در اين زمان در نيوشاپور بود. دارِ خراسان شد گفتيم کە گستهم فرمان

تمادی را مرد مورد اع کە گستهم نامه بفرستد بەئيس دستگاه اطالعاتی کشور فرمود تار بە
ه است و  بەپيش آمدکار مهمی کە پايتخت بيايد بەدرنگ جانشين خودش کند و خودش بی

 بود گريخته بود تا خرب بِْه معاون بندويە کە نامش مردان. واهی شوداز او نظرخ کە الزم است
  اين خرب راراهگستهم در راِه تيسپون بود و او در .  برساندگستهم بەکشته شدن بندويە را

  . گردويە و يارانش بپيوندد بەديلمستان گريخت تا بەگستهم از آجنا. ستهم دادگبە
او  بە پذيرايی کردند وگستهم از اسپ با احترام بسيار سينه و يزدگشن مرداندر ديلمستان 

گردآوری نيرو بپردازد و خسرو  بەسلطنت بنشيند و بەبا گردويە ازدواج کند و کە پيشنهاد دادند
گستهم بر . کشته شود او و ايشان با هم و مردانه کشته شوند کە و اگر قرار باشدرا برکنار کند؛ 

پيروز گستهم از ختمۀ « بر سر هناد و خودش را  را چوبينە نشست و تاج چوبينە هبرامِختت زرينِ
.  بەاطاعت از خودش فراخواندها نوشته آنان را بزرگان پارت نامه بەناميد، و» هبمن اسفنديار

با ی و از آجنا ر  بەوا.  افسراِن پارتی بەکينی کە از خسرو داشتند از او محايت کردندبسياری از
 کە خسرو.  شاه شدا هوادار خسرو را گرفت يا تاراند و رًمسخراسان رفت؛ افسراِنسپاه بزرگی بە

 کە او نامه نوشته تشر زد بەبا کينه و غرورش اين مشکل بزرگ را برای خودش درست کرده بود
   :پاسخ فرستاداو چنين  بەی شبيه فرجام چوبينە خواهد داشت؛ و گستهمفرجام

 لياقت پاشاهی نداشت و هبمن کە ام و تو ختمۀ ساساِن چوپان من ختمۀ دارای بزرگ
پارس رفته زندگی  بەدخترش مخانی داد، و ساسان بەاو بدهد بەپادشاهی راکە   آنجایبە
 ما را ن نشستند و حقِ ايرا شاهشاهیِتناحق بر خت بەچوپانی گذراند؛ ساسانيان بەرا

ير فرمان ز   بەهزار سپاهی ام و صد دارش برگردانده حق بەند؛ اکنون من حق راغصب کرد
   . ختمۀ ساسان را از جهان برخواهم افکند ريشۀودیز   بەدارم و

ی شاپور ابرکان و خنوارگان ارمنستان و ده  بەفرمانخسرو سه لشکر دوازده هزار مردی  
اما گستهم در . تيسپون جلوگيری کنند بەد َخررادُبرزين گسيل کرد تا از نزديک شدِن اوهرمز

او خراسان را داشت، و در گسترش قلمرش در شرق کشور تالش . با خسرو جبنگد کە صدد نبود
تصرف درآورده تا  بە اخير خودخمتار شده بودرخدادهایدر ميان  کە کرد و سرزمين کوشان را

در اين ميان از  کە پيش رفت و آن سرزمين را نيز)  ُخضدار در پاکستان امروزیکويته و(توران 
  . قلمرو ايران بيرون شده بود متصرف شد
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برای ازميان  کە ديد ترسيد ولی خودش را چندان نيرومند منی از گستهم می گرچە خسرو
کردن آن خبش جدا  بەگستهم نيز درصدد جنگيدن با خسرو نبود، و. برداشنتِ او تصميم بگيرد

قدرت سياسی و امتيازات ناشی از آن بود با  کە  قانع بود و هدف خودش رازمين ايراناز شرق 
   .ديد يافته می  حتقق خودخمتار در آن سرزمينهاتشکيل سلطنِت

او نامۀ . توطئه از ميان بردارد بەگستهم را کە  دربارش برآن شدهنمود بزرگاِنر  بەخسرو
او و  کە گردويە نوشت و با قيد سوگند تأکيد کرد بەخِط خودش دست بەآميزی بسيار مالطفت

او وعده ا بەسينه و مهۀ بازماندگان سپاه چوبينە را خبشوده است؛ و ضمًن اسپ و مردان يزدگشن
مهسری بگيرد، سرور زنان  بەپايتخت بيايد او را بە گستهم را ترور کند وچە  کە چنانفرستاد

 هتيه ۔برادر گردويە۔نامه با مشورت گردوی . عهد کند سرش را ولیکاخ کند، و اگر پسر بزايد پ
عنوان ديدار  کە بەتوانست  زن گردوی می. گردوی برای گردويە برده شدشده بود و توسط زن

آن زِن ۔گردويە . انگيزد ئی را نزد گستهم برنه نزد گردويە برود و هيچ شک و شبهه بەرمسی
 بستر خفه  دراسپ، گستهم را در زهر داد يا سينه و يزدگشن  پس از مشورت با مردان۔بلندپرواز

کاخ برد  بەعنوان مهسر بەخسرو نيز او را. پايتخت رفت بەدو و مشاری از يارانش کرد، و با اين
  .  کردوفااو داده بود  کە بەهائی مهۀ وعده بەو

 ابِگزارشهايش با طول و تفصيل در کتمشخص نيست؛ ولی   اين رخدادها دقيقِتاريخِ
   . استنگار برای ما مانده اش در تأليفاِت تاريخیِ ايرانياِن عربی  و فشردهنامه آمده بوده هبرام

    ساسانیزمان ايران در اوج قدرت تاريخیِ

 رهربِ آن افسری کە  روی داد و دربارِ بيزانت کودتائی در کنستانتينيە مسيحی۶۰۲درسال 
 کە پسرکۀ افراد خاندانش کشته شدند جز يک قيصر موريک کشته شد و مه. نام فوکاس بودبە

  . ايران گريزانده شدبەتوسِط کسانی 
 سفارتی با کودتاگراِن بيزانت با مکاتبه و فرستادن هيأهتای کە چند کوشيد خسرو يک

 ولی ؛ بنشاندبيزانتسلطنت  بە بەعنوان وارث سلطنِت موريک اين پسر رامذاکره کند و
 روابط دو  در برابرِ دولِت نوينِ کودتايْی او از پسر موريکمحايِتاما . دآور نهدست  بەئی نتيجه

  . کرددولت ايران و روم را تيره 
 برای آمِد کودتا بود  آشفتگی اوضاع دولِت روم کە پیاز فرصِت کە خسرو تصميم گرفت

دولت روم واگذار کرده بود استفاده کرده حيثيت تاريخی ايران را  کە بە سرزمينهائیبازگيریِ
 را مأمور بيرون شهروُرازنام  بە اهل ری و خاندان مهران پارتی ازاو يک سپهبِد. اعاده کند
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زادگان را   هبمنشاهيننام  بەراندن روميان از آميدا و گرجستان کرد، و يک سپهبد پارسی
  . پارگين کرد مأمور بازگيری نصيبين و حران و دارا و ميان
پارگين و دارا را در چندين نربد گرفت، و شهرُوراز  شاهيْن نصيبين و حران و آميدا و ميان

از زمان  کە گرجستان رفته روميان را از آن کشور بيرون کرده بندر التکيە بەپس از گرفنت آميدا
  . ايران برگرداند بە در اشغال روميان بود را در سلطنِت هرمز چهارمچوبينەهبرامِ شورش 

وميان واگذار کرده بود ر  بەخسرو پرويز کە یم نه تنها زمينهائ۶۰۴، تا سال گونه اين
طبقِ عهدنامۀ  هرمز چهارم کە پارگين و دارا ميانکە   بلبازگرفته شدتوسط افسراِن دليرِ ايرانی 

   .برگردانده شددامن کشور  بەدولت روم واگذار کرده بود نيزبەرمسی بە 
 با نوينی عهدنامۀ  دولت ايران برای حتميل قرارداد صلح و انعقاد سفارتیِتالشهای

 شده را گرفته  بازپس ايرانیِ حاکميت ايران بر سرزمينهایروميانْطیِ آن  کە دولت روم
  اين سرزمينهاگيری واپس متقابل روميان برای هایتالش. مسيت بشناسند نتيجه ندادر بە
 ان بود در نربدهائی کە پيروزی با ايرانيان و شکست با رومي.شکستهای پياپیِ آهنا اجناميدبە

شاهين در شام سپهبد رسيد، و ) آنقارا(انگوريه  بەروی کرده شهروراز در اناتولی پيشسپهد 
در اناتولی و شام بر روميان وارد  کە شکستهای بزرگی.  را گرفتاَنتاِکَيەحلب و روی کرده  پيش

 نفسی ازهنيروهای ت. گرديد نيروهای آهنا در اين سرزمينها را در آستانۀ متالشی شدن قرار داد
  . فرجامشان شکست بود نيز شدند میاز اروپا گسيل کە 

م بيش از نيمی از اناتولی و خبش بزرگی از شام در تصرف نيروهای ايران ۶۰۵در سال 
حاکميت ايران بر سرزمينهای  کە خواست  میبيزانت از دولت  مهچنانبود، و دولِت ايران

ولی دولت بيزانت . رمسيت بشناسد  ارگين را بەپ  ميانايرانی حران و نصيبين و آميدا و داراو
چنان در تالش بود کە ايرانيان را با جنگ از اين زمينها بيرون کند، و مهواره شکست بر  هم

  .کردند روی می گام در اناتولی و شام پيش به خورد و نيروهای ايران گام شکست می
زمان  تا آن کە کليوسهرانام  بە توسط افسری در بيزانتم کودتای ديگری۶۱۱در سال 

دولت ايران پيشنهاد  بە قيصر هراکليوس١.عمر دولت فوکاس خامته داد بە مصر بوددار فرمان
 ختليۀ زمينهای اشغالی را صادر کرده نيروهايش فرماِندولت ايران  کە مذاکره داد و تقاضا کرد

 ت ايران برای دول.طرف آغاز شود د تا مذاکرات صلح دو برگرداَنپيشينپشت مرزهای  بەرا

                                                 
۔ بەتوسط جربائيل کە )ص( در يکی از شبهای ماه رمضاِن اين سال حممد ابن عبداهللا ۔پيامرب اَکرم .1

مکه و توابعش در . از آمسان از جانب اهللا در غارِ ِحراء بەخوابش آمده بود بەپيامربی منصوب شد
 .آن زمان کمتر از سه هزار نفر مجعيت داشت
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رمسيت شناخته شدِن حاکميت ايران بر حران و نصيبين و آميدا نبود   اين تقاضا کە متضمنِ بە
شکستهای  بەتالشهای هراکليوس برای بازگيری سرزمينهای اشغالی نيز. پاسخی نداشت

 شهرُوراز  سپهبدتصرف بە سراسر اناتولی تا دريای ايژه۶۱۳تا سال . درپیِ او اجناميد پی
روزگاری سارديس بود تأسيس شد،  کە  از غربِ اناتولی جديد در جائیمد، يک شهرياریِدرآ

 بود تنگهسوی  در آن کە سپاهيان ايران بر کرانۀ دريای ايژه در برابر پايتخت امپراتوری روم
در شام بر روميان وارد آورد شهرهای  کە شاهين نيز پس از شکستهائیسپهبد . مستقر شدند

 يک شهرياری جديد در شام تأسيس شده بود. دمشق رسيد بە از ديگری گرفتهشام را يکی پس
 فرخان برادر شهرُوراز در  سپهبد. بود۔پايتخت شرقی امپراتوری روم۔اکيه تمرکزش انکە 

  .  مستقر شداَنتاِکَيە
پايتخت (اورشليم / ايليا شکست يافتند و  بەسختی روميان در فلسطين۶۱۳سال اواخرِ  تا

از مصر برای  کە  سپاهيانی١. افتادايرانياندست  بەو سراسر فلسطين) اتوری رومدينی امپر
 آهنا دنبالِبازگيری فلسطين گسيل شده بودند را شاهين در جنوب فلسطين شکست داد و در 

   . درآمد و شهرياری مصر تأسيس شدايرانيانتصرف  بە۶۱۵سراسر مصر تا سال . وارد مصر شد
های شرقی و مشالی دريای مديترانه  کرانه بەران در غرب آسيام متصرفات اي۶۱۵در سال 

 کە اينها سرزمينهائی بود. ليبی رسيد بە دريای ايژه، و در مشال آفريقاکرانۀ غربیِ اناتولی برو 
م تا زمان محلۀ اسکندر مقدونی در درون قلمرو شاهنشاهی هخامنشی  از اواخر سدۀ ششم پ

وميان رسيده ر  بەعنوان ميراث اسکندر بەدرآمدند و بعدتصرف اسکندر  بەقرار داشتند سپس
 امپراتوری دولِت کە رسيد نظر میبەاينک  ).روميان از سلوکيان و بطلميان گرفته بودند(بود 

سپاه  کە نوشتهيک مورخ معاصر غربی .  است و پيوسنت بەتاريخروم در آستانۀ ورچيده شدن
انتينيە لشکرگاه زده بود، و سپاهيان ايرانی از کرانۀ شرقی بوسفور در برابر کنست ايران بر

                                                 
؛ زيرا معبِد سليماِن  مسلمينِ مکه بودگاِه در اين زمان قبلهناميدند   ايليا میکە مسيحيانْ اورشليم .1

را املسجُد األقصى  گاِه يهودان و مسيحيان در آجنا واقع شده بود، و مسلماهنا آن اسرائيلی و قبله
سقوط اورشليم توسط کاروانيان کە خربِ  چند ماه بعد. )گاِه دوردست يعنی عبادت(ناميدند  می
کافران و در اندوه شدند، » جموساِن اُّمی«گاهشان توسط  حجاز رسيد مسلمين مکه از اشغال قبلهبە

 از آمسان وحی  پس از آن.اند گاهشان را جموسان اشغال کرده کردند کە قبله مکه آهنا را مسخره می
ت را اين شکسروميان در خالل چند سال اندوهناک تصريح کرد کە داری بەمؤمنينِ  آمده ضمن دل

زمان اهل ايمان  کە مسيحی بودند در آن روميان چون. ]قرآن، آغاز سورۀ روم [جربان خواهند کرد
در مکه هرکە مسلمان . شدند کە جموسی بودند اهل کفر مشرده می شدند، و ايرانيان چون مشرده می

  . طرف بود د بیشده بود هوادار روميان و خمالِف ايرانياِن َمزداَيسن بود، و هرکە مسلمان نشده بو
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هايش  بر فراز تپه کە های پايتخت امپراتوری روم را ديواره کە توانستند سوی بوسفور می اين
امپراتوری در آستانۀ فروپاشی هنايی  کە رسيد نظر می بەچشم ببينند، و چنين بەدرخشيد می

کنستانتينيە را تصرف کرده  کە توانست د میبو میاگر دولت ايران دارای نيروی دريايی . است
   ١.کندجريان تاريخ را دگرگون 

 یياب دستديد و تالشهايش برای  اروپا را در خطر جدی می کە هراکليوسامپراتور 
دستگاِه دولِت تونس بگريزد و  کە بەنتيجه نرسيده بود تصميم گرفت بەصلح با ايران نيزبە

تونس  بە پيشاپيشه کشتی کردبارِبر ئن سلطنتی را او خزا. تونس منتقل کند بە راخويش
کشتی ) سبب خيانتی بەچه بسا(اتفاق روزگار را . تونس شد بە و خودش آمادۀ حرکت،فرستاد
را بر بارِ يک  شهرُوراز آن. دست ايرانيان افتاد بەاناتولی برد و در آجنا غربیِ  بەکرانۀرا باد

 خسرو پرويز اين گنجينۀ ).م۶۱۶سال ( پون فرستاد بەتيس کرده)اَسَتر(کارواِن بزرِگ خَرسپ 
  . ناميد» گنج بادآورد«بزرگ را 

دست ايرانيان افتاد، و هراکليوس چون اين  بەليبی و تونسسرزمينهای در مهين زمان 
با ايران وارد مذاکره شده  کە اکنون او کوشيد. تونس منصرف شد بەخرب را شنيد از رفنت

اين تالشها بيش از دو سالْ . ی را نگاه دارديات اروپادهد و متصرفايران ب بەامتيازات بسياری
 صلح با ايران نااميد گرديد برآن شد بەیياب دستهراکليوس چون از . بدون نتيجه ادامه يافت

  .  استفاده کندمجاعاِت مسيحیعنوان آخرين تالش از نيروی دين برای برانگيخنتِ کە بە
هبترين  کە اند اکمان بوده و زيرکان مهيشه توانستهترين ابزارِ ح دين مهيشه نيرومند

درست سه سده پيش از هراکليوس . برد مقاصد خودشان بربند استفاده را از دين برای پيش
طلب ديگرِ رومی از نيروی دين استفاده کرد و قدرت را از دست رقيبش بيرون  يک قدرت

وقتی برضد  کە ن کبير بعدی بوداين مرد کنستانتي. کشيده بر ختت امپراتوری روم تکيه زد
در خوابش مناديان غيبی با  کە منا شد و ادعا کرد  شوريد خواب۔ماکسنتيوس۔قيصر وقت 
ميتَر، خدای (بر خورشيد  کە در زير اين صليب کە اند او گفته بەنزدش آمده بەيک صليب

کنستانتين . جنگ قيصر برود و قدرت را از دست او بيرون بکشد بەترسيم شده است) روميان
 و نيروی مسيحيان  آراست مسيحيان را با صليبِدرفشِ خودش ماهرانه منايیِ با اين خواب

 وقت را امپراتور يونان و روم و اناتولی را پيرامون خودش گرد آورده طلبِ پرتعصب و شهادت
 روم امپراتوراِنترين  يکی از نيرومند بەودیز   بەدست گرفته و بەشکست داده و قدرت را

آن صليبِ مقدس . پس درفشِ روميان در جنگها اين صليبِ مقدس بود از آن .ديل شده بودتب
                                                 

  .۱۹۳، امحد آيدرس بل، مصر از محلۀ اسکندر تا فتح عرب، ترمجۀ عبداللطيف .١
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روان بەغنيمت گرفته بود و قيصر موريک از خسرو پرويز تقاضای بازدادنش بەدولت  کە انوشە
روم را کرد، و داستانش را باالتر آوردم، احتماالً مهين درفشِ صليب بود کە البته خسرو از 

  . دداری منودبازدادنش خو
 مصر دار فرمانان اناتولی و شام بودند، و شاهين دار فرمان) دو برادر(شهرُوراز و فرخان 

. های قدرت ايران در اناتولی و شام و مصر مشغول شدند حتکيم پايه بەسه اين. و مشال آفريقا
 هيچ منانده سيد کە پای ايرانيان بەآن کشورِ باستانی ر اين زمان درديرينۀ مصرمهه شکوِه  از آن
شهرِ روميان بود و ساکنانش رومی بودند و  پادگان کە تنها شهر مهم مصر اسکندريه بود. بود

جائی .  در مصر وجود نداشت قابلِ ذکریديگر شهر مهمِ. ان افتاده بوددست ايراني بەاکنون
ليس کرده ها نامش را ِهليوپو کە روزگاری ممفيس بود نيز اکنون يک شهر بود و پيشترها هلنی

شناسيم  شهرِ روميان بود، و شهرِ واقعی بەمفهومی کە ما می بودند، ولی اينجا نيز اکنون پادگان
مردمشان تا  کە سوی نيل بود  در دوها روستا شهرهای کوچک وئی از  کشور مصر جمموعه.نبود

رای کردند و منبع درآمد ب طور رمسی بردگاِن روميان بودند و کشاورزی می بەپيش از اين
 بنای شهری هليوپوليسدر . شاهين در مصر برخی اقدامات عمرانی اجنام داد. روميان بودند
اينجا روزگاری پايتخت مصر بوده  کە ايرانيان گفته بودند بەشايد مصريان. نوساز هنادند

 کە اين شهر داده شد، نامی بەدر اين زمان)  مرکزیپايگاِهيعنی (و شايد نام اَپِستات . است
بقايای .  و تا امروز مانده است و اکنون خبشی از قاهره است تلفظ کردندفسطاط بعدها عرهبا
ايرانيان در آن زمان در اينجا ساختند را ياقوت محوی  کە ويران ساختمان کاخ و آذرگاهی نيمه

 چشم ديده و توصيفی از آن بە رخدادها سال پس از اين۶۰۰ حدود ۔دار نامگرِد  جهان۔
گنبِد (» قُّبةُ الدُّخان«و آذرگاه را » قصر الشمع« کاخ را مصريانْ کە ادآور شدهدست داده و يبە

   ١.نامند) دودی
کمتر از هشتاد سال پس از اين رخدادها بەدست نيروهای  کە شايد شهر قيروان در تونس

 نامش از لفِظ فارسیِ کە اند  مشال آفريقا شد، و نوشتهشهرِ مسلمانان در پادگان اموی افتاد و
 بەعنوان مرکز بازرگانیِ بين املللی آمده است، نيز ايرانيان در زمان خسرو پرويز» کاروان«
   .کرده باشند تأسيس )گاه کاروان(

 برآن شد کە از نيروی دينِ مسيحيان برای مقابله با ايرانيان استفاده هراکليوسگفتيم کە 
ن، و سردرگمی و شبه حماصره در نتيجه برای مذاکره با ايرا سال تالش بی پس از چنداو  .کند

بار در خواب  سه کە  دادخربکشيشان  بەکليسای کنستانتينيە رفته بەم۶۲۰پايتختش، در سال 
                                                 

 .۳۵۸۔ ۳۵۷/ ۴، معجم البلدان .1
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اند، و  او سپرده بە را نيروهای غيبی و آمسانی در زجنير کرده۔خسرو۔جموسان  شاه کە ديده
 ای جنات دين مسيحبر کە او از کشيشان خواست. اين خواب را اهلام غيبی تلقی کرده است

پيروز » جموسان«ی ياری رسانند تا بر و  کە بەدرگاه عيسا و مريم دعا کنند و از آهنا خبواهندبە
در اين . جاسوسان او نيز در ميان مسيحياِن شهرهای خاورميانه در رفت و آمد بودند. شود

يم کليسای مقدس را ايرانيان در شهر اورشل کە  شايعه افتاد خاورميانههنگام در ميان مسيحياِن
ئی  دار کشيده شده بوده و در تابوتی در باغچه بە آنسرِ عيسا بر کە ختريب کرده و صليبی

اين شايعه کە داستان اهانِت ايرانيان  .اند ايران برده بەمدفون بوده را از زير زمين بيرون آورده
رميانه ازمجله توانست کە خشم مهۀ مسيحيان خاو ترين مقدسات مسيحيان بود می بە مقدس

  . عراق و خوزستان را برضد دولِت ايران برانگيزد
ايران جز يک  بە آنفرستادِن دار مسيح و موضوع بيرون آوردِن کە توان گفت بەيقين می

  اگر هم اهانتیتوان پنداشت کە  نيز می.توانسته حقيقت داشته باشد شايعه نبوده و منی
 کار مجاعات يهودی بوده باشد کە توانسته  میاست گرفته اجناممعابد مسيحيان در فلسطين بە

از ديرباز با مسيحيان دمشنی داشتند و مصيبتهای بسيار سنگينی در سه چهار سدۀ اخير از کە 
مجاعات يهودی پس از سقوط  کە توان احتمال داد می. دست روميان و مسيحيان کشيده بودند

ياری آهنا سلطنت اسرائيل را احياء  بەايرانيان نزديک کرده باشند تا بەفلسطين خودشان را
آهنا کمک کرده بودند و سلطنتشان را  بەپيش از اين نيز ايرانيان دو بار در زمان پارتيان. کنند

چندی پيش کليساهای دولت . ودی توسط روميان برچيده شده بودز  بەاحياء کرده بودند ولی
کلی ممنوع بود؛ و  بەشهرِ اورشليم بەياناند، و ورود يهود يهوديان جنس کە روم فتوا داده بودند
 بە نام شهر اورشليم را نيز روميان تبديل.  فلسطين پراکنده بودند دوردسِتآهنا در روستاهای

 ه بود طبيعی بود بەپيش آمدکشی آهنا از مسيحيان فرصت کينه کە اکنون. کرده بودند» ايلياء«
 باستانیِ يهودان بودمقدسِ پايتخِت  کە يمويژه در اورشل به۔مسيحيان  بەاز هرگونه اهانتیکە 
يعنی اگر هم صليبی از زير زمين .  خودداری ننموده باشند۔از آن بيرون کرده شده بودندکە 

 کافر  رامسيح را ُمرَتد و پيروانش کە کار يهودان باشد کە توانسته بيرون کشيده شده باشد می
   .)ِن ايران بەهباء اهللا بوده استنظرِ يهودان بەعيسا مانند نظرِ شيعيا (مشردند می

شنيدن داستان ختريب مقدسات مسيحيان و داستان بيرون آوردن  کە اين نيز طبيعی بود
شاهنشاه  بە نسبتهاشانيگير جهتايران خشم مسيحيان را برانگيزد و  بەصليب عيسا و بردنش

پخش شدِن شايعۀ درگاه مسيح و مريم و  بەدعوت قيصر از مسيحيان برای دعا. را تغيير دهد
خدايشان عيسا در مدت کوتاهی در سراسر شام و اناتولی و ارمنستان و   بەاهانت ايرانيان
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شد  نائب عيسا مسيح پنداشته می کە گرجستان طنين افکند و مهۀ کليساها برای پيروزی قيصر
يوس ئی در ميان مسيحيان برای محايت از هراکل جانبه دعا برافراشتند و آمادگی مهه بەدست

سبب شنيدن  بەتا پيش از آن دعاگوی شاهنشاه ايران بودند، اکنون کە کشيشانی. پديد آمد
اند از  مقدسات مسيحيان کرده بەدر اورشليم» جموسان«شد  گفته می کە داستان اهانتهائی

فرستادند و از خدايشان خواهاِن نابود   بر او نفرين میهاشان در خشم بودند و در کليساخسرو
  . شدند و میکردِن ا

برانگيخنت کشيشان برضد ايران و آماده کردن  بەم را قيصر توسط جاسوسانش۶۲۱سال 
  بە با چندين کشتی از راه دريای سياه۶۲۲خودش گذراند، و در سال  بەآهنا برای پيوسنت

 را برای مردم کشيشان در گرجستان و ارمنستان شورش ضد ايرانی برپا کرده ١.گرجستان رفت
چند در گرجستان ايستاد تا نيروی قابل توجهی از  قيصر يک. قيصر آماده کردند بەپيوسنت

 چە قيصر کە دانيم ما منی. جهادگراِن گرجستان و ارمنستان و اناتولی پيرامونش گرد آمدند
 بينيم ارتباطاتی با ترکان ماورای قفقاز اجنام داد، ولی يک نسل بعد مجاعتی از ترکان را می

 کە در ميان شورش ضد ايرانی کە رسد نظر می بە.اند شرقی اناتولی جاگير شدهدر بياباهنای کە 
اه افتاده بوده دربند غربی قفقاز بر روی خزش ترکان گشوده شده تا مجاعاتی ر  بەدر گرجستان

 در اران و ارمنستان ناامنی ايجاد کنند و در شرق اناتولی کە سرزمينِ سو خبزند و اين بەاز آهنا
نيروی جنگیِ  وارد شدن در سپاِه روميان ترکيب مجعيتی را برهم بزنند و با  بودنشين آريايی

   . را تقويت کنندهراکليوس
پنداشتند،  دين خودشان می بەمسيحيانْ شاهنشاه ايران را متمايل کە در ساهلای اخير

                                                 
کە رخدادهای جهان را با رخدادهای مربوط بەپيدايش اسالم تطبيق داده باشم يادآوری  ۔ برای آن1

شهرشان وارد جنگ خونينی شده بودند  برسر رياست ۶۲۱کنم کە دو قبيلۀ اوس و خزرج در سال  می
 بەکشنت رفته و خنلهای بسياری از خنلستاهنای دو) که برای آهنا بسيار بود(طرف  و چندده تن از دو

سپس بەآشتی رسيده بودند ولی نتوانسته بودند کە بر سر انتخاب . طرف بر زمين انداخته شده بود
سال  بزرگی خورده بودند در مراسم حج اينسران خزرج کە از اوس شکست . رئيس بەتوافق برسند

در ماههای آينده مسلمين بەيثرب . از پيامرب اسالم دعوت کردند کە با يارانش بەيثرب منتقل شود
در مراسم حجِ بعدی سران اوس و خزرج با پيامرب ديدار کردند و قراردادی ميان آهنا و . منتقل شدند

 از مکه بەيثرب ۶۲۲پيامرب در نيمۀ سال . مرب سپرده شودپيامرب منعقد شد کە رياست شهر يثرب بەپيا
اندکی زمان يثرب  در آن. رفته رياست شهر را بەدست گرفت و هستۀ حاکميت اسالمی را بنياد هناد

 کە در آن زمان بەيثرب  از ُخرد و درشتمهۀ مؤمنينِ نرينهمشار .  سه هزار نفر مجعيت داشتبيش از
 .  تن از مؤمنين نيز در مهاجرِت حبشه بودند۵۰ندکی کمتر از  ا. تن بود۹۲ هجرت کردند نيز



۱۰۷۱ ساسانی شاهنشاهی

 زيرِ حتريکات کشيشانشان کە خدمت ارتش ايران درآمده بودند؛ و اکنون بەهای مسيحی توده
ترين مقدساتشان اهانت کرده و صليب مقدس را از زير  مقدس بەايرانيان کە متوجه شده بودند
 کە خواهند  می کافرجموساِن کە شنيدند اند، و از کشيشان می ايران برده بەزمين بيرون آورده

با دمشنی  و نه تنها ، شودديگرگونهجهتشان  کە براندازند، طبيعی بوداز جهان دين مسيح را 
   . نيز آماده شوندخسروبرای جهاد با کە   بلرا بەاوج برسانند رانياناي

 تالش برای مذاکره با شهرُوراز ادامه داد، و بەقيصر ضمن گردآوری نيرو در گرجستان
 اين در. بردار نبود شنيد ولی او دست سبب خمالفت خسرو با تقاضاهايش پاسخی منیگرچە بە

هر هبائی باشد با  بەکرد، و قيصر حاضر بود ينيە را هتديد میئی کنستانت  در اروپا خطر تازهزمان
قبايل اسالو وارد بالکان شده بودند و . ايران وارد پيمان صلح بشود تا بالکان را از خطر برهاند

 نيز از راه دريای سياه وارد دريای ايژه شده بود و کنستانتينيە در معرض هتديدشان هاشانکشتي
 ن شده غرق شدند، آهناتوفاکشتيهای آهنا ناگهان دچار کە   آناراما از شگفتی روزگ. بود
 م، سال دوم هجری۶۲۳سال ( آسائی جنات يافت  بەطرز معجزهمشال برگشتند، و کنستانتينيەبە

حقانيت هراکليوس افزود و  بە غيرمنتظره بر ايمان مسيحياناين رخداِد). ١در تاريخِ اسالمی
 . غيبیِ ناشی از دعاهای کشيشان در کليساها تلقی کردندجنات کنستانتينيە را نشانۀ امداد

توسط  کە بر نيروی جهادیِ مسيحيان خاورميانه کە توانست  میخربپخش شدن اين 
قيصر بودند بيفزايد و آهنا را آمادۀ  بەکشيشانشان برضد ايران بسيج شده آمادۀ پيوسنت

شام ارمنستان و گرجستان و اناتولی و زمان کشيشان در   در آناحتًم. فشانی در راه دين کند جان
بريدن از ايران و  بە داستاهنای متعددی را ساختند و پرداختند تا برای حتريک مسيحيانو مصر
داستاهنا را شب و روز در کليساها برای مسيحيان  اين. وميان از آهنا استفاده کنندر  بەپيوسنت
رارسيده است و مؤمنان بايد برای تسريع هنگام ظهور مسيح ف کە دادند گفتند و وعده می بازمی

ودی حکومت جهانی مسيح تشکيل شود و دين مسيح سراسر ز   بەفشانی کنند تا ظهور جان
                                                 

مشار کل مرداِن مسلمان در اين سال . ۔ در سال دوم هجری جنگ بدر ميان پيامرب و ابوجهل رخ داد1
کشته شدند کە ازمجلۀ آهنا طالب پسر » کافران« تن از ۷۰در جنگ بدر . رسيد  تن می۷۰۰بەکمتر از 
اسير شدند کە » کافران«و هفتاد تن از . و ُنوِفل برادر خديجه بودند) علیبرادر بزرِگ (ابوطالب 

شوهرِ زينب دختر (، ابوالعاص )برادرِ علی(ازمجلۀ آهنا عباس عموی پيامرب، عقيل پسر ابوطالب 
پيامرب از هرکدام . بودند) برادر زِن پيامرب(، نوفل ابن حارث پسرعموی پيامرب، عبد ابن زمعه )پيامرب
روستای  ماه بعد پيامرب بە يک. کرد شان هزار درم ِفدَيه گرفت و آزاد هزار تا دو يران پنجاز اس

قَيُنقاع در مهسايگی مدينه لشکر کشيد، روستا را گرفت، اموال و امالک روستا را  نشين بنی يهودی
 .قيُنقاع را با دسِت خالی از حجاز کوچ داد مصادره کرده ميان پيروانش تقسيم کرد و بنی
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بسياری از رخدادهای اخير را نيز  کە بسا چە .شودگيتی را فراگيرد و کفر از صحنۀ روزگار حمو 
، و آهنا را با داستاهنای کرد  بودن ظهور را القاء مینشانۀ نزديک کە کردند چنان تفسير می
  . افزودند دادند و بر ايمان مؤمنين و يقين بەپيروزی می های ظهور ربط می مربوط بەنشانه

تواند امپراتوری روم را براندازد و مرزهای  ارتش ايران می کە خسرو اطمينان داشت
 کە صرار داشت اجهْتمهين  بە.ماورای بالکان برساند و دولت جهانی تشکيل دهد بەايران را

  . گيردران قرار تصرف درآيد تا بالکان در قلمرو اي بە شده باشد کنستانتينيەهر هبائی بەبايد
 امپراتور روم نوشته بود بەشاپور دوم کە ياد داريم بە مارسلينوس آميانوسهای از نوشته

قلمرو کە  اکنون خسرو پرويز برآن بود.  من تا پشت رود استريمون بوده استنياگانقلمرو کە 
شايد . فرستاد ود دانوب برساند؛ ولی خودش در پايتخت نشسته بود و فرمان میر  بەايران را

دست گرفته بود اين  بەيی راگشا جهانی برای ده فرمانش نياگان مهچون ااگر خودش شخًص
  ولی او مردی پرمدعا وولی. افتاد  و تاريخ جهان بەجرياِن نوينی میيافت رؤيا برايش حتقق می

جتربۀ پدرش هرمز با . خواست چيز را آماده می گذران بود و مهه جرأت و خوش بلندپرواز و کم
برای او  کە يکی از سپهبدانیشايد  کە فکر افتد بە بود تاآموخته نهاو  بەهبرام چوبينە نيز چيزی

فته از تر از او بداند و او را گر کنند خودش را برای ختت و تاجِ ايران شايسته يی میگشا جهان
اقدام احتياطی برای مواجهه با چنين خطری اجنام داده کە   آناما برای. ير اندازدز   بەختت

دست  کە باشد نيرومندان در اناتولی و مصر را با توطئه از يکديگر بدبين کرده بود تا نتوانند
  .  اجنام دهندآميز  خماطرهضد او اقدامیهم داده بر بەاحتاد

 هنانی او با قيصرهائی دربارۀ ارتباطاِت  ان شايعهزادگ اهين هبمنميان، رقيباِن ش در اين
. پايتخت بطلبد بەاو را کە خسرو را از شاهين بدبين کرد و سبب شد کە گوش خسرو رساندندبە

خسرو از او بدگمان شده  کە طرز اسرارآميزی درگذشت، و شايع شد بەسپس شاهين در پايتخت
   ).م۶۲۴ل سا(و او را از ميان برداشته است 
آذربايجان فرستاده  بەگرجستان آمده است يک لشکر بەقيصر کە خسرو وقتی شنيده بود

 آذربايجان شود او را از پشت سر  خاِک قيصر واردچە چنانمشال رود ارس بروند، و  بەبود تا
 دو لشکر وبەآذربايجان برود،  مهدانلشکری نيز از قرار شده بود کە مورد محله قرار دهند، و 

  . کنند نابود  حماصره ودر آذربايجاناز دو سو  را قيصر ز مشال و جنوْبا
انه از راه گير غافلم با يک سپاه ورزيده در حرکتی سريع و ۶۲۵قيصر در اوائل سال 

شهر مقدس مغان و جايگاه  کە و شهر گنزک راا .گرجستان و ارمنستان وارد آذربايجان شد
ترين مرکز دينی  بزرگ کە اسپ  و آذرگشنه بەآتش کشيد گرفتترين آذرگاِه ايران بود رابزرگ
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کليسای اورشليم  بەشد ايرانيان گفته می کە انتقام اهانتی بە را ايران بودکشور و آذرگاِه سلطنتی
را نيز در حرکتی   دستگرد سلطنتیشهر. )١سال سوم هجری ( کردسان يکاند با خاک  کرده

تر خواهيم  پائين کە ديش ختت تاخ(خسرو پرويز يی   و کاخ افسانهه بەآتش کشيدسريع گرفت
 نقشۀ خسرو برای قرارکە   آن، و پيش ازه ويران کردآتش کشيد بەتاراج کردهنيز را ) شناخت

 ارمنستان برگشته بەانياب شود او شتاب او در ميان حلقۀ دو سپاِه مشالی و جنوبی کام دادِن
  . شرق اناتولی رفتبە

فشار بر دولت ايران برای کە   بلشی نه تصرف زمين از اين لشکرکهراکليوسهدف 
جنزگ و دستگرد نيز، عالوه بر فرونشاندِن خشمِ  ويران کردِن. قبوالندن مذاکرات صلح بود
مردم گرجستان و ارمنستان با ما  کە دربار ايران بفهماند کە بەمسيحيان، برای آن اجنام داد

مذاکره برای صلح  بە و اگر خسرو حاضر ما استرس دستکنند و آذربايجان در  مهکاری می
   . خواهيم زد ديگری مشابِهبەاقدام نباشد باز هم در حرکت مشاهبی دست

در . دام ضد متدنی بودقآتش کشيدن شهر و ختريب آثار متدنی توسط قيصر يک ا به
در . جنگهای گذشتۀ روميان با ايران در دوران پارتيان نيز شاهد چنين جنايتهائی بوديم

آتش  بەايرانيان شهری را کە بار گزارش نشده ش مهۀ جنگهای ايران با روميان حتی يکگزار
دست ايرانيان  بەوقتی شهری.  يکی از شهرها شده باشند عادیِکشيده باشند يا متعرض مردمِ

اين . شهر هراسان نکنند بەمردم را هنگام ورودشان کە کوشيدند افتاد تا در توان داشتند می می
. آوردند ياد مردم می بەيزدانا زرتشت و فرماِنعنوان  بەمؤبدان در هر جنگیە  کچيزی بود

 از کريتنسن کە گونه در جای خود خوانديم، آن کە روان  توسط انوشەآميدادربارۀ بازگيری 
روان پس از انعقاد قرارداد صلح با   وقتی انوشەآورده است، ۔مورخ رومی۔ پروکوپ نوشتۀ

گذشت  سفير روم در کنارش بود و از خيابان می کە د شهر شد در حالیمنايندگان دولت روم وار
دواند و زن دست کودکش را گرفته  مردی در پشت سرش بود و او را می کە نی افتادز  بەچشمش

روان با ديدن اين  انوشە. زمين افتاد پا زد و بر ؛ و در آن حالْ کودک پيش دويد بود و هراسان می
                                                 

 با يک سپاِه ابوسفيان. سال جنگ بزرگ ابوسفيان و پيامرب موسوم بەجنگ اُُحد رخ داد  در اين.1
 . آمده بود تا انتقام جنگ بدر را بگيردپيمانش حدوِد سه هزاری متشکل از قريشان و چند قبيلۀ هم

سرِ پيامرب بەمقابلۀ او  در پشِت  تن بودند۷۰۰ در حدود و پير برنا در اين زمان از  مدينه کە مؤمنينِکليۀ
مشار کشتگان مکه در جنگ  به(شکست سختی بر مسلمين وارد آمد و هفتاد شهيد دادند . شتافتند

نضير در مهسايگی مدينه لشکر کشيد،  نشين بنی روستای يهودی  بەآن پس از سه ماهپيامرب ). بدر
ميان يارانش تقسيم ه مصادره کرد و زمين و باغ هنضير را از خان روستا را گرفت، کليۀ ممتلکاِت بنی

 .نضير را بەمشال عربستان کوچ داد کرد و بنی
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نفرين بر : روان گفت گريست و گريستنش را سفير روم ديد، و انوشە کە ترحم آمد بەمنظره چنان
 مامرزهای  بەبا تعرض کە يعنی روميان(اند  جود آوردهو   بەاين وضع را برای اينها کە کسانی

 پروکوپ  البته).اند  شدهاَنتاِکَيەگناه  اند و سبب هراس مردم بی جنگ کشانده بەايرانيان را
جود و  بەشهر اين وضع را بە با ورودشانايرانيان کە دانست روان منی خسرو انوشە کە نوشته

   .خودش نفرين کردبەدر اينجا   و او،آورده بودند
رويهای سپاهيان خسرو پرويز در اناتولی و شام و مصر را  گزارش پيش کە نگارانی تاريخ

دم توسط ايرانيان را ی يا شهرسوزی يا کشتار مرگر ويرانمورد از  اند حتی يک برای ما بازهناده
اند از زير زمين بيرون  عنوان عمل ناروای ايرانيان آورده کە بەاند، و تنها گزارشی ذکر نکرده

قصد حتريک احساسات مسيحيان  بەآن هم بيش از يک شايعه کە  عيسا استدارِکشيدن 
 را ە اَنتاِکَيەک  آندست سپاهيان خسرو پرويز جزاَنتاِکَيە بەدربارۀ فتح . خاورميانه نبوده است

. تيسپون فرستادند سخن ديگری در ميان نيست بە رااَنتاِکَيەسلطنتیِ خانۀ  گرفتند و اموال گنج
شاهين  کە اند  نوشتهمهين اندازه نيز  بودپايتخت سوم امپراتوریکە  اسکندريه تسخيرِدربارۀ 

 خسرو پرويز فرستاد اسکندريه را گرفت و روميان را بيرون کرد و کليد شهر اسکندريه را برای
ختريب و تاراج و  بەئی هيچ اشارهدر گزارشهای روميانْ اما ). ايم يعنی ما مالک مصر شده(

، از بعالوه. شهرسوزی در جائی از اناتولی و شام و مصر توسط سپاهيان ايران نشده است
 ده، و ايندست داده نش بەمقاومتی توسط مردم شام و مصر در برابر سپاهيان ايران نيز گزارشی

   .مفهوم نارضايتی از روميان در اين سرزمينها و رضايت از ايرانيان استبە
آذربايجان با اطالع و طبق نقشۀ شهرُوراز  بەلشکرکشی قيصر کە دگوي  میسنتیِ مامنابع 
اين داستان را سپهبدان رقيبِ شهرُوراز برای ختريبِ او ساخته  کە رسد نظر می بەبوده؛ ولی

 از راه نآذربايجا بەو پيش از اين، وقتی خرب آمادگی هراکليوس برای لشکرکشیخسر. اند بوده
ه بود و آمد نهپايتخت بيايد، ولی شهروراز  کە بەشهروراز نوشته بود بەارمنستان را شنيده بود

وقتی گنج بادآورد  کە نوشتهجاحظ . خسرو از اوبدبين شده درصدد برکنار کردنش برآمده بود
 دند خسرو بزرگان را دعوت کرد تا گنج را ببينند، و شهروراز را بسيار ستودرا برای خسرو آور

از کجا «: خسرو گفت بەنام ُرسته بەولی يک دلقکی. افسری وفادار و مورد اعتماد استکە 
اين سخن » !داشته باشد؟ناو اندکش برای تو فرستاده و بيشترش برای خودش نگاه  کە معلوم

 کە يقين يابدکە   آنايد رسته خربی شنيده باشد؛ و برایش کە شکی در دل خسرو افکند
ئی در سر نداشته   و نقشه برای خودش نگاه نداشته است راشهرُوراز خيانت نکرده و چيزی

 کە گرفت  شهرُوراز تصميم میچە چنان. پايتخت بيايد بەبرای کارِ مهمی کە او نوشت بەباشد،
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عذری  نداشته است، زيرا اگر نگاه داشته بود چيزی برای خودش نگاه کە شد بيايد معلوم می
موضوع حل شده است و الزم  کە شهروراز نوشت بەنامۀ ديگری هم. ماند آورد و مهاجنا می می

شهروراز  کە اگر متوجه شدی«: ديگری داد و گفت بەاين نامه را. پايتخت بيائی کە بەنيست
 .»را برگردان  بده، و اگر جز اين بود آناو بەکند نامه را پايتخت آماده می بە را برای آمدنخود

نزد او رفته  بەبرد خربهای کاخ را برايش می کە در مهين زمان يکی از خربچيناِن شهرُوراز
برکنار کردِن او را داشته  بەشايد شاه تصميم کە او خرب داد؛ و او در گمان افتاد بەموضوع ُرسته را

 از  خودش در اين نقطۀ حساسل حاضر وجوددر حا کە شاه عذر آورد بەباشد؛ لذا در پاسخ
   ١. ضروری استزمينهای تسخيرشده

گفت توسط خسرو از ميان برداشته شده  شايعات می کە پس از درگذشِت ناگهانی شاهين
رقيباِن قدرِت شهرُوراز  کە اکنون زمان آن رسيده بود. است شهرُوراز نيز از خسرو در بيم شد

 در خواب ديدم کە شهروراز درحال مستی گفته کە رو خرب رسيدخس بە.خسرو را از او بترسانند
را شنيد طی  خسرو چون اين). معنای آرزوی سلطنت بود بەاين(ام  روی ختت خسرو نشستهکە 

 کە  او نوشتبرادرِ بەی عزل کرد وده فرمان از  رابرای برادر شهرُوراز فرستاد او کە فرمانی کتبی
  . در بند کندا جانشين شهروراز شود و شهروراز ر

برای  کە برادر تصميم گرفتند شهروراز نشان داد، و دو بەنامه را فرمانبرادر شهرُوراز 
 مردی ۵۰پس از اين قضيه شهروراز در يک هيأت .  شوندبەکار دستخسرو  بەمالی دادن گوش

د، و خودش در يک کشتی بر دريای ايژه با قيصر مذاکراتی پنهانی اجنام دا بەاز افسران وفادار
رودان را برای قيصر بيان کرد و  ميان بەگويا نقاط ضعف دفاعی ايران و مسير لشکرکشی

هزار هفتاد مشاَرش را  کە م با يک سپاه ورزيده۶۲۶ قيصر در سال ٢.توافقاتی با او اجنام داد
ن  سپاهيابيشينۀ  اين زماندر. رودان لشکر کشيده قصد حران کرد ميان  بەاند از راه آميدا نوشته

آذربايجان  بەخبش ديگری. ايران در غرب اناتولی و شام و مصر و مشال آفريقا مستقر بودند
يک نيروی . آذربايجان شوند بە قيصرديگربارۀ گسيل شده بودند تا مانع محلۀ احتمالیِ

نام راهراز در پادگان ميان حران و نصيبين مستقر  بەی سپهبدیده  بەفرمانهزار مردی دوازده
 حران نزديک شد راهراز از خسرو مدد طلبيد، ولی خسرو در پاسخ او نوشت بەيصرچون ق. بود
مقاومت راهزار . تان در دفاع از ميهن کشته شويد جبنگيد تا دمشن را شکست دهيد يا مههکە 

حران . تيسپون گريختند بەهزار تن کشته شدند و بقيه توسط قيصردر هم شکسته شد، او و شش
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  ). ١سال پنجم هجری( يوس درآمدتصرف هراکل بەو نصيبين
اهتام دفاع نکردن  بە تابەفرماِن خسرو بازداشت و زندانی شدند افسراِن گريخته از حران

.  هراس داشت بيم واين امر بسياری از افسران ارتش را از خسرو در. از ميهن حماکمه شوند
قيصر . گرفت پون قوت میداد، و شايعۀ توطئۀ او با قيصر در تيس شهرُوراز نيز حرکتی بروز منی

رودان شده بود تا تيسپون را   وارد ميان۔شهروراز با او کرده بود کە ئی گويا طبق توافق هنانی۔
دربارۀ اين رخداد، . رودان را جنات داد خسرو چيد ميان کە ئی بگيرد؛ ولی نقشۀ بسيار ماهرانه

شهرُوراز  بەئی سرو نامهخ کە نوشته ۔در اختيارش بوده کە از ترمجۀ يک منت هپلوی۔جاحظ 
 اکنون .مند افتادددرون خاک ايران بسيار سو بەهای تو در کشاندن قيصر حيله« کە نوشت

من نيز با سيصد و تو کنستانتينيە را بگير، . بقيۀ نقشه را شتابان دنبال کنيم کە هنگام آن است
. » مهينجا نابود کنمام تا قيصر و سپاهيانش را دام انداخنت قيصر آماده بەهزار سپاهی برای

مسيحی عراقی شخصيِت يک  دسِت بەکرده هناد و دستیِ پوچ اين نامه را خسرو در يک چوب
روان شده بود،   انوشەخبشايشِپدر بزرگش روزگاری از سران مانوی بود و شامل  کە سپرد

ان سپس پدرش مسيحی شده بود و از کارمندان دولت در عراق بود، و اين پسرش نيز از کارمند
دست خوِد  بەدستی را چوب کە او سفارش کرد بەخسرو.  بود پرويزدولت در زمان خسرو
دست قيصر  بە از هوادارن روميان است و نامه مؤمْن مرِداين کە دانست شهرُوراز بدهد؛ اما می

قيصر لشکرگاه زده  کە باشداز مسيری  چنان ترتيب داده شده بود کە گذرِ او نيز. خواهد افتاد
او را . لشکرگاه رفت بەنزديکی لشکرگاه قيصر رسيد راهش را کج کرده بەرد مؤمن چونم. بود

                                                 
کنی اسالم رخ داد کە در تاريخ اسالم  سال لشکرکشی بزرگ ابوسفيان بەمدينه بەقصد ريشه  در اين.1

 شناخته  سلمان فارسیی کە با نامِ مستعارِ مرد.بەنام جنگ احزاب و جنگ خندق معروف است
.  در اين رخداد نقش بسيار مؤثری ايفاء کرد کە مانع افتادِن مدينه بەدست ابوسفيان شدشده است

ئی کە پيامرب چيد ميان ابوسفيان و متحدانش  ابوسفيان مدينه را حماصره کرد، با ترتيبات مدبرانه
بەدنبال آن، پيامرب . آوردی بەمکه برگشت  دستشکاف افتاد، جنگ رخ نداد، و ابوسفيان بی

قَُريظَه ازنظر تعداد مجعيت  قبيلۀ بنی. قَُريظَه در کنار مدينه را حماصره کرد نشين بنی روستای يهودی
آهنا پس از دو هفته از بيم هالکت از تشنگی و گرسنگی تسليم شدند، . بەاندازۀ قبيلۀ قريش بودند

 بيرون آورده در بند کرد و روستا تن بودند را از ۷۰۰ ساله کە بيش از ۱۵پيامرب کليۀ مرداِن باالی 
بەيارانش سپرد، و در مهان روز و شب سرشان را در حضور پيامرب بريدند و اجسادشان را در 

قَُريظَه را پيامرب  داراييها و ممتکالت بنی. زير خاک کردند گوداهلای بزرگی بر روی هم انباشته بە
زنان و کودکان . جمش را خودش برداشت و بقيه را ميان يارانش تقسيم کردپن تصرف کرده يک

فروشی جند و مشال عربستان بەفروش رساند و با هبايشان سالح و  قريظه را نيز در بازارهای برده بنی
  . اسپ خريد تا مسلمين در جنگهای آينده از آهنا استفاده کنند



۱۰۷۷ ساسانی شاهنشاهی

دستی يافت  نزدش جز چوب.  قيصر کاويدندفرمودۀ بە و بەنزد قيصر بردندبازداشت کرده
 کە آن راهنماييها کە قيصر دانست. نامۀ خسرو بيرون آمد.  آن را شکستندفرمود تاقيصر . نشد

 فرمانسپاهش  بەتدبير خسرو بوده و برايش دام چيده بوده است، وبە او کرده بەشهروراز
يک نقشۀ  کە حمرمانش گفت بەپس از آن خسرو. شرق اناتولی برگشت  بەحرکت داد و شتابان

   ١.مدبرانۀ کارآمدی خطر بسيار بزرگی را از کشور دور کرد
زی قيصر و  خاورميانه برای پيرونشينِ  مسيحی و روستاهایشهرهامهۀ کشيشان در 

 کليساها شب و روز پر از .بلند کرده بودند مسيح و مريم بەدرگاه شکست خسرو دست استغاثه
در دستگاه خسرو  کە در تيسپون مسيحيانی. کنندگان و منازگزاران و فريادخواهان بود زاری

دادند و  خسرو اطالعات دروغ می بەجاسوسان روميان تبديل شده بودند و بەکردند خدمت می
داشتند تا برضد آهنا توطئه  کردند و او را در بيم می می ش از پيش از افسران بدبين اشبي

کارمندان بلندپايۀ . رسيد گوش آن افسران می بەها نيز شايد توسط مهينها خرب توطئه. بچيند
دمشنان دولت ايران تبديل  بەمسيحی در دولت ايران وقتی جهاد مسيحيان خاورميانه آغاز شد

 از ۔نوشتۀ کريستنسن به کە ۔نامِ يزدين بود بەله يک کشيش عراقیِ اهل کرکوکازمج. شدند
داده بود، يعنی » َوسْتْراُوشان ساالر«يزدين منصبِ  بەخسرو. دار بود يک خاندان بزرِگ زمين

. منصبی در حِد معاون وزير دارايی و يات کشاورزی در نيمی از عراقرئيس کل ديوان مال
  باز بودچندانمسيحيان  بەدست اين يزدين برای خدمت کە نوشتهيحی کريستنس از منابع مس

، يعنی خبشی از ساخترودان  چندين کليسا و صومعه با هزينۀ دولت برای مسيحيان ميانکە 
 نيز از اين کليسايک . کرد درآمدهای مالياتی را هزينۀ تأسيسات عمومی برای مسسيحيان می

دربار ايران شکايت  بەاشغال ايرانيان درآمد بەرشليموقتی او. نام شيرين ساخت بەدرآمدها
يزدين را خسرو مأمور . زنند های مسيحيان را آتش می  کليساها و صومعهيهوديانْ کە رسيد

 هاشاندار زد و دارايي بەفلسطين رفت و بسياری از رهربان يهود را در اورشليم بەاو. بررسی کرد
 اند اينها ختريب کرده کە هرچە بەاو داده بود فرمودبا اختياراتی کە خسرو را مصادره کرد، و 

   .هزينۀ دولت ايران بازسازی شودبە
جموسان را  کە او داده بود او يک مسيحی بود بەدولت ايران کە مهه ارجی ولی با اين

جهاد هراکليوس آغاز کە  مهين.  بودضِد ايرانی شده مهۀ مسيحيانْ ماننِددانست، و  جنس می
. اهتام جاسوسی برای روميان بازداشت و اعدام شد بەلی دولت روم کرد؛ وسوی بەشد او رخ

 از درآمدهای مالياتی او مبالغ انبوهی مال کە چون زنش را مورد بازجويی قرار دادند معلوم شد
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   . برای خودش اختالس و هنان کرده بوده استرا
يده بودند اميدوار  خسرو زيان دانی از سياستهای اصالحیِدار سپهدر درون ايران نيز 

خسرو در اين ميان بيمار و  کە از بازی روزگار آن. سقوط خسرو اجناَمد بەنويناوضاع  کە بودند
 توان  ناگهانی او نيز منیبيماریِ. ی درست را از دست دادگير تصميمبستری شد و قدرت 

يرومندان مهۀ ن بەخسرو بيمار بود و نسبت. پنداشتدور از توطئۀ پزشکان مسيحیِ دربار بە
تا مشاری از گرفت او را واداشت  در پايتخت صورت می کە حتريکاتی. کشور بدبين شده بود

 و بر وخامت اعدام کند را نزدش متهم بودند کە کسانیچند تن از  و اندازدزندان   بزرگان را بە
نام  بە سپهبدیشدفرمان خسرو کشته  بە۶۲۶در سال  کە ازمجلۀ بزرگان ايرانی. اوضاع بيفزايد

گويا . را با منصب پادگوسپان داشت) عراقيعنی (روز  ی سپاه نيمده  کە فرمانشاه بود مردان
 کند؛ و او  او را هتديد میروز پادشاهیِ خطری از جانب نيم کە خسرو گفته بودند بەاختربينان

 شاه از مردان. دست راست خودش را قطع کند کە او فرمان فرستاد بەشاه بدبين شد و مردانبە
دست چپش  بەرا فرمان را اجرا کند، و چون دستش را قطع کردند آن کە بيم جانش جمبور شد
فرمان شاهنشاه برای ما مقدس است و ما جامنان را فدای شاهنشاه : گرفته بوسيد و گفت

نزدش فرستاد تا  بەاين خرب را برای خسرو بردند، خسرو بسيار پشيمان شد و دبيری را. کنيم می
. داشته باشد برآورده خواهد کرد کە ئی هر خواسته کە او وعده فرستاد بەی کند ويجو از او دل
ختت و تاج را تکرار کرد، و  بەئی برای خسرو فرستاده ارادت و وفاداريش شان عريضه مردان
خسرو .  اجنامش را صادر کندفرماِنشاهنشاه  کە خواستۀ ناچيزی دارم و اميدوارم کە نوشت

 زيانی برای کشور و سلطنت چە چناندارد  کە ئی هر خواسته کە ستادتوسط هيربد پاسخ فر
شاهنشاه فرمان دهد تا  کە ام آن است خواسته کە او نوشت. نداشته باشد اجنام خواهد گرفت

 فرمودخسرو خواستۀ او را اجابت کرد و . ی را ندارمگگردمن را بزنند، زيرا حتمل اين سرافکند
منصب مهمی در تيسپون گماشت، و او را  بە رامهرهرمزدش  ولی پسر١.کردند  اش اعدامتا

   .تر خواهيم شناخت پائين
خسرو از آهنا بدبين شده بود بازداشت و زندانی شده  کە ی از نيرومندانم مشار۶۲۷تا 
خسرو با اين کارها نيرومندان را در . رفت اهتام نافرمانی از شاه خطر اعدامشان می بەبودند، و

هراکليوس . آرزوی برکنار شدِن او انداخته بود بەجويی و فکر چاره بەاده وهراس از خودش هن
 داد و مهواره او پاسخ منی بەفرستاد، اما خسرو خسرو پيشنهاد مذاکره برای صلح می بەپيوسته

سره  زوتر کنستانينيە را بگيرند و کار قيصر را يک کە هرچە فرستاد  فرمان میافسراِن ارتشبە
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شايد . سرد شده بودند يافت؛ زيرا سپهبدان از او در هراس و دل نوا منی شکنند؛ ولی گوشِ
مرزهای  کە بەهراکليوس ميدان داده شود تا با تاخت و تازهائی بەهبتر است کە انديشيدند می

  . را بشکندپرويز برد غرور و خنوت خسرو  ايران می
 از  واد بودند خسته شده داوطلبان جهًتاعمد کە  سپاهيانش اين زماناما هراکليوس نيز تا

او . شان بەروستاهاشان برگشته بودند  يا برای کارهای کشاورزیپيرامونش پراکنده شده بودند
جهادگرانش مستمری بپردازد تا زندگی آهنا و  بەبتواند کە گنجينه و ماليات و درآمدی نداشت

با تاراج کردن ش سپاهيانش را ن شود، و جمبور بود کە خورد و پوزن و فرزندانشان تأمي
 سبب  ۔البته۔اين کە نشينِ اناتولی و گرجستان و ارمنستان تأمين کند؛ آباديهای مسيحی

  . شد رجنش جهادگرانش می
نظر اکنون بە. رفت مشار منی بە ديگر خطری برای ايرانوجوِد هراکليوسم ۶۲۷در سال 

اند   ايرانيان گرفته، کشورهائی کەاوضاع در خاورميانه در حال تثبيت شدن است کە رسيد می
دوران هخامنشی  بە و شکوه و دامنۀ شاهنشاهی ايرانبرای مهيشه ضميمۀ ايران شده است،

  . برگشته است
م نقشۀ خطرناکی برای ۶۲۷ در اواخر سال  کە از خسرو ترسيده و رجنيده بوداما شهرُوراز

قصد  بە در ايران و عراقهنانی با خمالفان نيرومند خسروزنيهای  چيد، و درگير و دارِ رایخسرو 
   .نشانده و مطيع بود او و بر ختت نشاندِن يک شاه دست برکنار کردِن

   شکوه سلطنت خسرو پرويز

ه  بەپيش آمد ايران شاهنشاهیِبرای کە ئی در آغاز سدۀ هفتم مسيحی فرصت تاريخی
سيحيان خسرو پرويز نزد م.  بەپيش آمددر زمان کوروش بزرگ کە بود شبيه مهان فرصتی بود

ها برای  مهۀ زمينه.  يافته بودکوروش بزرگ  بەروزگاری کەخاورميانه مهان حمبوبيتی يافته بود
نه مرد جنگ بود و نه مرد وفا و کە   چونولی خسرو پرويز.  شدن شاهنشاهی فراهم بودگير جهان

از اين فرصت  کە  نداشتشايستگيش را خودخواه و ناسپاس بود  خودبين ومروت، و مردی
مبادا ختت را از  کە  داشت بزرِگ ايراناِندار سپهاو از  کە وحشتی. زرگ تاريخی استفاده کندب

آهنا ندهد، و مهواره برای تضعيف  بەاو آزادی عمل کە زير پايش بيرون بکشند سبب شده بود
روان در اين زمان شاهنشاه   انوشەيااگر مردی مهچون شاپور دوم . آهنا در توطئه باشد کردِن
 جريان تاريخیِ اجنگيد يقيًن گرفت و می دست می بەی جنگها راده فرمانخودش  کە ان بوداير

افتاد  دست ايرانيان می بەگيری برای متدن جهانی شد و تصميم زمان کوروش بزرگ تکرار می
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  . گرفت خود می بەو جهان آينده چهرۀ ديگری
تدبير باهوش بود، با  پرويز مردیخسرو.  در مطالعات تاريخی جائی ندارد»اگر«ولی 

  بودسکوالر هنرپرور بود، آبادگر بود، دوست بود،  ايرانیدوست بود، بود، زيرک بود، ايران
 کە و مهين سبب شد.  اهل بزم بود نه اهل رزماو. نای امروزينش، ولی شجاعت نداشتمعبە

مه دهد، و گذرانيهايش ادا افروزيها و خوش  و خودش بە بزمسپهبدان بسپارد بەکشورگشايی را
  . کردند را بەنام خودش ثبت کند پيروزيهائی کە سپهبداِن بزرِگ ايران در جهان کسب می

طلبیِ افراطی، عالقۀ  دلی، عشرت سرآمِد آهنا کم کە خسرو پرويز معايب بسياری داشت
او  بەمشاوران مسيحيش کە عقايد خرافاتی بود بەن و زر و گوهر، و از مهه بدتر باورز   بەمفرط
سبب شده بود مهواره  کە جهت از نيرومندان ايران  بيم و هراسِ بیبعالوهکردند،  ين میتلق

  .  مبادا کە فرجامی مهچون پدرش برايش درست کنندبرضد نيرومندان در توطئه باشد
. ئی نبود  شاِه شايستهرفت،  با آن مرحله از رشد و پيش آن روزگارايراِن برای خسرو پرويز

ن ارو برکت اصالحات و اقدامات عمرانی دوران شاهقباد و انوشە بەيد،سلطنت رس بەوقتی او
 تکميل شده بود، هرجا الزم بود پلی بر روی زمين و فيروز، تأسيساِت زيربنايیِ اقتصادی ايران

تا چندين سده  کە يی  دهنهسی تا بيستپلهای مستحکمِ (ئی زده شود زده شده بود  رودخانه
جريان  بەامکان بيرون کشيدن آب از زير زمين و کە ئی ؛ در هر نقطه)بعد با استحکام برپا بودند

بندی الزم بود  سد و آب کە ساخته شده بود؛ در هر نقطه) قنات(افکندنش وجود داشت کََهن 
امکان اصالحش برای کشاورزی وجود داشت  کە یزمين بند ايجاد شده بود؛ هر سد و آب

سوی زمينهای بارور  بەمينی جريان داشت مسيرشدر ز کە ئی اصالح شده بود؛ هر رودخانه
های جديد نبود؛ شهرهای  ايجاد جاده بەديگر نيازی کە ها چندان بود هدايت شده بود، جاده

مشارشان در ايران بسيار بود دارای بيمارستان و مدرسه بودند؛ روستاها از امکانات  کە بزرگ
شد ر  بەاورزی و صنايع و بازرگانیبرکت مهۀ اينها کش بەرفاهی برخوردار شده بودند؛ و

خسرو پرويز . هنر بەاکنون زمان زيباسازی کشور بود و شکوه خبشيدن. مانندی رسيده بود بی
هنر کاری  بە زيباسازی کشور؛ و زيباسازی کشور و شکوه خبشيدنمردی بود زيباپرست و عاشقِ

   .ار کرداو برعهدۀ خودش هناده بود و درآمدهای دولت را وقف اين ک کە بود
 کە سو تومهاتی او از يک.  بودشگفتئی از تضادهای  شخصيِت خسرو پرويز جمموعه

کرد، و از سوی ديگر مهۀ  بافتند را باور می گويان يهود و مسيحی برايش می بينان و غيب فال
مراکز علمی ايران در زمان او چنان . امکانات برای رشد علم و هنر در کشور فراهم آورده بود

 ايران توسط عربکە   آنسه نسل بعد و پس از کە انی در علوم گوناگون تربيت کردندمتخصص
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در زمان سلطۀ  کە آموختگاِن دوران خسرو پرويز يرانه کشانده شده بود نوادگان مهين دانشو بە
ها آموزش ديده بودند  توسط پدرانشان در خانهکە   بلعرْب بدون داشنت امکانات آموزشگاهی

های  اِن عباسی راه يافتند در رشتهگر حکومتاِن اموی و خنستين گر حکومتين دربار آخر بەو
پزشکی، شيمی و داروسازی، فيزيک، رياضيات و هندسه، جغرافيا و (ختصصیِ خودشان 

مهارتی در حد ) شناسی، هنر معماری، صنعت کاغذسازی و صحافی شناسی، کيهان جهان
   . کردندنقش عمده ايفااسالمی  بە متدن موسومدر ساخنتِ کە  بودنداينهااعجاب داشتند؛ و 

حمبوب دهلای ايرانيان  کە داشت بلندپرواز بود و عالقه داشت کە خسرو با مهۀ عيبهائی
روان و هرمز دهلای   انوشەبا در پيش گرفنت شيوۀ دادگریِ کە او از آغاز سلطنتش برآن شد. شود

روان و هرمز را ادامه داد و  اصالحات انوشەاو . دست آورد بەدرآمِد کشور را طبقات و اقشار کم
 اقداماتی. داران حمدود کرد  ناداران و کمنيز و دهگاناننفع  بەبسياری از امتيازات اشراف را

ش اجنام داد مهراه با مشتهای دنام کردن خو شنود کردن ملت و خوشاو برای شاد و خکە 
 ماقبل قباد ساالریِ زمينواهان احيای  خنيرومنِد مرداِنآهنين در سرکوب خمالفان و بازداشت 

  در آغاز سلطنتش از او کرده و امتيازات ارضی غير قابل انتظاریرومدولت  کە محايتی. بود
يژه وصلت او با دربار روم، صلح استواری را ميان دو و  بەدولت روم از او دريافت کرده بود،کە 

قوت خود  بە با خاقان بسته بود مهچنانهرمز کە عهدنامۀ صلحی. دولت ايران و روم برقرار کرد
سپس ثروهتای . داشت  نگاه می و آرامشباقی بود، و مرزهای شرقی و مشالی کشور را در ثبات

ايران سرازير  بەهای امپراتوری روم در اناتولی و شام و مصر خانه ئی در جنگها از گنج جنومی
ای اصالحيش بپردازد و تالشهايش ه برد برنامه پيش کە بەخسرو امکان داد بە مهۀ اينها…شد

  . را صرف رشد و توسعه در کشور کند
های بازرگانی بين املللی در زمان خسرو پرويز بيش از هر زمانی رونق گرفت،  جاده

ونق ر   بەهای بسيار شايانی دست يافت، و مهۀ اينهارفت  بەپيشصنايع و کشاورزی کشور
کە   چون. آوردبەدنبال را مردمنی اقشار اقتصادی و رفاه عمومی اجناميد و رضايت مهگا

مندان از سياستهای  وراِن کشور بيشترين هبره ان و بازرگانان و پيشهگر صنعت و دهگانان
   .های جامعه از او رضايت خاطر يافتند ترين اقشار و اليه اصالحی او بودند، گسترده

شاورزی و صنعت و خسرو پرويز اقدامات بسيار اثرمندی برای آبادانی کشور و رونق ک
 زمينهای  هنوزدر جنوب عراق. داستاهنای آن برای ما بازمانده است کە بازرگانی اجنام داد

 کە های دجله و فرات با گرداندن شاخه کە باتالقی وسيعی وجود داشت و او تصميم گرفت
ينۀ بسيار اين کار هز. مينهای قابل ِکشت کندز  بەريختند اين زمينها را تبديل اين زمينها میبە



۱۰۸۲ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 بر اين کار نظارت کرد ااو خودش شخًص. بايد اجنام گيرد کە فرمودزيادی الزم داشت، ولی او 
 های دجله دستورِ  او برای برگرداندن يکی از شاخه. پيش برود بەگونۀ ممکنهبترين  بەتا

سوی دجله برگردانده شد، و  بەگردان بزرگی داد، سد آماده شد، شاخۀ دجله ساخنت سِد آب
در پشتش  کە شاه برای ديدِن آن رفت و دربارۀ استحکام سد و تاب مقاومتش در برابر آهبائی

من بر روی اين سد «:  گفت بەمهندسمجع شده بود پرسشهائی کرد و وقتی پاسخها را شنيد
. جان من در گروِ استحکام اين سد است. سوی اين رها کن بەنشينم و تو حِد اکثر آب را می

  . »آب در سد خللی ايجاد کند من تو را خواهم کشتفشار کە  چنان
در خالل سلطنت طوالنيش در درون کشور  کە خسرو در سايۀ آرامش و امنيت و رفاهی

برقرار داشته بود، و با برخورداری خزانۀ دولت از درآمدهای انبوه مالياتیِ ناشی از شکوفايی 
ک سلسله اقدامات عمرانی زد ي بەاقتصادی، در پايتخت و ديگر شهرهای بزرگ کشور دست

اردشير و دستگرد  ويژه تيسپون و ويه به۔اش بودند  مورد عالقه کە و در مدت کوتاهی شهرهائی
هنر و موسيقی  بەچون. ترين حد شکوه و جالل رساند عالی بە را۔)قصر شيرين(و ُبرزماهن 

ر جذب کرد، و با دربا بەدانان را از نواحی خمتلف عالقۀ شديد داشت، هنرمندان و موسيقی
در هنرهای ظريفه  کە در اختيار آهنا هناد هنرها را توسعه و رشد داد و سبب شد کە امکاناتی

  . خود نديده بود بەزمان چشم تاريخ ايران تا آن کە عرصۀ ظهور بگذارند بەاستادانی پا
رو پرويز اوج رسيده بود، در زمان خس بەَروان  اََنوَشەزماندر  کە ادبيات و هنرها و علوم

 خسرو پرويز با درآمدهای هنگفتیکە   آنسبب بەئی يافت، و اين نبود مگر سابقه شکوفايی بی
  . ادامۀ رشد و توسعۀ آهنا کمک کرد بەخزانۀ کشور داشتکە 

نان زيبا عالقۀ بسيار داشت و ز   بەپرست بود و عالوه بر هنردوستی خسرو مردی زيبا
انگيخت تا  ی اوصاف مورد پسند او است، وسائلی میشنيد در جائی دختری دارا میکە  مهين

 ايران، هر دختری آرزوی روزِ در شرايط آن کە طبيعی بود. دربارش منتقل سازد بەآن دختر را
از داستاهنای جاويدان  کە شيرين بەداستان عالقۀ خسرو. دربار ايران را داشته باشد بەیياب راه

 و  زنان زيباچندان بەگردآوریاو . رستانۀ او است مهين حس زيباپادبيات پارسی است يادگارِ
 اين ١ . آورده بودگرد سه هزار زن را در کاخهايش اواند  روايتها گفته کە عالقه داشت هنرمند

برخی عالقه دارند بيان کنند، نشانۀ چە کە   آنخالف بەمبالغه باشد، و کە تواند روايت منی
 گرد کە خوانيم های کسانی می  ما بسيار در نوشته.بازیِ بيمارگونۀ خسرو پرويز هم نيست هوس

 سبب بەاين او را، و  استبازی بيمارگونۀ او بوده دليلِ هوس بە پرويزآوردن زنان توسط خسرو
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 خسرو پرويز کە ئی عالقه. اين موضوع نگريست بەبينانه ولی بايد با ديدی واقع. نکوهند می
ئی زيبا و شايستۀ هنرمند شدن   وجود دوشيزهاو هرجا از کە شد شکوفايی هنر داشت سبب میبە

خيل  بەآوردند تا مشتاقانه دربار می بەکردند و را استخدام می فرمود تا وی شد می آگاه می
آن جمموعۀ عظيم از .  قرار داشتنداودر زير چتر محايت  کە هنرمندان و هنرپيشگانی بپيوندد

نوازنده،  ( و خنياگرگر د گروه بزرگی رامشزيستن اند در کاخهای خسرو پرويز می نوشته کە زنان
اند؛ و اين نشان هنردوستی و هنرپروری  در خدمت دربار بوده) هنرپيشه، ُسراينده، خواننده
   .پرست نيز بود البته شادی کە خسرو پرويز است

خسرو پرويز در زمان حياتش بسيار حمبوبِ است کە  گرِ آن بيانمهۀ روايتهای تاريخی 
 ئی یِ خشنودکننده بەخاطر اقدامات اصالحتواند باشد مگر ور بوده، و اين منیعوام مردم کش

 او ترديد اقدامات عمرانی و اصالحیِ بی.  بوده استگرفته کشور اجنام  زماِن او دردرکە 
در زمان شاهقباد و مزدک در کشور پديد آمد و در  کە درجهت منافع طبقۀ گستردۀ دهگانان بوده

شد و تقويت اين طبقه ر  کە بەاقداماتی.  تقويت شدکە ديديم۔  ۔چنانن و هرمزَروا  اََنوَشەزمان
اما . انگيخت  با منافع و امتيازهای اشراف منافات داشت و خشم آهنارا برمیااجناميد حتًم

 و او ايجاد کردحمبوبيت جاودانی های مردمِ کشور  در ميان تودهبرای او  کە مهين اقدامات بود
نوای  کە داشت در رديف هبترين شاهان اساطير ايران قرار داد، تا جائی کە ئیرا با مهه عيبها

اگر او در حياتش حمبوبيت . ها پس از او توسط ايرانيان سروده شد ستايش از او تا سده
 برايش نيرومنداِن ارتش کە توانست با آن فرجامی می چەگونه  نداشتها  در ميان تودهمهگانی

مهه  مهه ستايش برای خويش بسازد و اين عدی خواهيم خواند، اينرقم زدند، و در گفتار ب
  افسانه دربارۀ خودش برسر زباهنای مردم اندازد؟ 

در زمان او درآمدهای کشور بيش از هر زمانی بود و خزانۀ دولت بيش از هر زمانی 
خسرو گزارش  بەم۶۰۸ خزانۀ تيسپون در سال رسیِ در حساب کە اند نوشته. مند بود ثروت
های نقرۀ فيروز و قباد در خزانه  دهمِ درم سکه  درم و شش۴۲۱ هزار و ۵۰۰ ميليون و ۶۸ کە دادند

 ميليون درم از درآمدهای مالياتی و موارد ديگر حاصل شده ۶۰۰موجود است، و امسال نيز 
   . منظور از موارِد ديگر، درآمدهای گمرکی و عوارض ترانزيت کاال از ايران است١.است

دولت ايران زمينهای ايرانی را از روميان  کە  گرفتاجنامرسی در زمانی  اين حساب
خود را برای هزينۀ بزرگ  کە بايست بازگرفته بود، با خطر جنگ با روميان مواجه بود، و می

 موجودیِ کە افزودهرسیِ باال  دنبال گزارش حساب طربی در. کرد دفاع از کشور آماده می
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حسابش را  کە  هبادار در گنجهای خسرو پرويز نيز چندان بودجواهرات و زيورآالت و اشيای
   .دانست فقط خدا می

رفت و در  مشار می بەزمان ثروت جنومی اين موجودیِ نقدی در خزانۀ دولت برای آن
  وضع بسيار خوب اقتصادی و درآمدهای انبوه مردم کشور استگر نشان ونظير بود؛  جهان بی

روان  انوشە کە پيش از اين دربارۀ ترتيباِت مالياتی. اند رداختهدولت پ بەچنين مالياتی راکە 
نسبتهای بسيار عادالنه بود هم برای زمينهای کشاورزی هم  کە وضع کرد سخن گفتيم؛ و ديديم

در زمان خسرو پرويز نيز مهان . ئی کرديم قانون گمرکی نيز اشاره بە.برای صنعت و جتارت
از روان وضع کرده بود از نظر دربار ايران  انوشە کە یئ مالياتی ترتيبات برقرار بود، زيرا قانون

   .ختطی از آن جايز نبود کە شد  مشرده میهر حيث کامل و عادالنه
 کە او چندان مال گردآوری کرد کە نوشتهدربارۀ ساهلای آخر سلطنت خسرو پرويز، طربی 
 مهخوابه داشت، هزاران  زِن۳۰۰۰او . هيچ شاهی پيش از او آن اندازه گردآوری نکرده بود

 اسپ برای ۸۵۰۰کار داشت،   خدمت۳۰۰۰گر در خدمتش بودند،  دخترِ خنياگر و رامش
بارهايش را ) اَسَتر( خَرسپ ۱۲۰۰۰ پيل داشت، ۹۹۹اند   پيل و گفته۷۶۰سواريش داشت، 

   ١. بود۵۰۰۰۰ او جمموع اسبان و خرسپان و خراِن کە اند بردند، و گفته می
 اند در حقيقت داراييهای کاخ، و ازآِن خسرو پرويز دانسته کە اين داراييهاالبته جمموعۀ 

خزانۀ دولت در زمان خسرو  کە دهد معنای ديگر، داراييهای دربار بوده؛ و خرب از آن میبە
موجوديت  کە در کتاهبا از زبان بزرگان آمده. وضعيت مطلوب و ممتازی داشته است چە پرويز
کردن اموال  ارتش نيرومند، و ارتش را با هزينه بە و موجوديت شاهشاه وابسته است، بەکشور
   :هبرام دوم گفت بەمؤبدان مؤبد کە نوشتهمسعودی . توان فراهم آورد و جمهز کرد می

بری از خدای بزرگ و اجرای اوامر و نواهی  اجرای احکام شرعی و فرمان بەعزت پادشاه
سپاه است،  بەگردد، نيروی پادشاه  نيرومند استوار میپادشاِه بەاو است، شريعت
 دست آيد، و آبادسازی کشور بەمال است، مال از راه آبادسازی کشور بەنگهداری سپاه

   ٢.شود پذير می سيلۀ دادگری و عدالت امکانو بە
   :چنين نوشته استروان دادگر،  و در ترمجۀ متنی از کارنامۀ انوشە

مال تقويت  بەشود؛ ارتش برپا داشته مینيروی ارتش  بەکشور: گفت َروان می اََنوَشە
سيلۀ عمران و آبادسازی و   بەآيد؛ ماليات دست می بەتوسط ماليات بەشود؛ مال می
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دارد عدالت است؛ عدالت عبارت است از اصالح  کشور را آباد میچە   آنشود؛ حاصل می
ق حتق وزيران کرداریِ  درستاز راِهحال کارگزاران دولت؛ اصالح حال کارگزاران 

 تنظيم تواِنپادشاه ناظر بر امور خودش باشد و است کە   آن؛ و باالتر از مهۀ اينهاپذيرد می
   ١.امور بر او حکم براندکە   ايناو حاکم بر امور باشد نه کە ئی گونه بە داشته باشد، راامور

 خسرو پرويز زيباپرست و هنرپرور بود در زمان او هنر در مهۀ ابعادش چنان رشدکە    چون
يک منونه از هنر پيکرتراشی را . تا پيش از آن در ايران سابقه نداشت کە و شکوهی يافت

 کە در نقشی. شود را ببينيم ناميده می) طاق بستان( »تاخ بستان«اکنون  کە توانيم در جائی می
خسرو پرويز در ميان يک مرد و يک زن ايستاده است و نگين خسروی را از دست فروهر 

انگار هنرمند يک  کە کاری شده ئی زنده و گويا کَنده گونه بە، حرکتها و نقشهاکند دريافت می
 امروزی در دست داشته و از روی تصوربرداریِسيلۀ دوربينهای و  بەشده نسخه از تصويرِ گرفته
در مهينجا منظرۀ شکار، منظرۀ بزم، منظرۀ آهوان و فيالن و شتران و . آن کار کرده است

آدم وقتی  کە شده استکاری  ها چنان با ظرافتی کنده ن و درختان و بوتهشترسواران و پرندگا
خسرو پرويز در سه جا و سه حالت در سه . آيد شگفت می بەهنرمند از چيرگی دسِت نگرد می

 کمند اندازد بەگراز راکە   آنجا برای يک. گونه رخت سوار بر اسپ در حال شکار است
پرواز  بەند و مهراه با هیِ او پرندگان از درختها رميده وا  گرازها رميده وگرازها هی کردهبە

 وقتی رنگها کە ئی گونه بەمنظره بسيار زنده است. اند اند و اردکها نيز در آب رميده درآمده
 کە کرده نگريسته احساس می آن می بەايستاده و معينی می حال خود بوده اگر کسی از فاصلۀبە

در جای ديگر خسرو سوار بر قايق است و . دگانش استيک منظرۀ طبيعی و زنده در جلو دي
 ئی ها چنان حالتهای زنده در اين منظره. اند گری در حال رامش کە مهراهش دختران خنياگر

 دستی هنرمند ايرانی در زمان خسرو پرويز مهه چيره انسان از اين کە تصوير کشيده شدهبە
زمينه را پر از تصاوير  متامیِ کە دهدست بو  چيرهچندانتصويرگر . شود شگفتی دچار میبە

اشتباهی  کە شود شگفت می بەحال انسان شود، با اين منی جای خالی ديده کە ئی گونه بەکرده
 شکل و آرايشِ. چيز طبيعی است تصاوير و ايجاد حرکتها رخ نداده است و مهه در قراردادِن

 رفته ميانکليۀ رنگها از  کە  اکنونهم کە طوری بەاند ئی نشان داده شده طرز بسيار زنده بەرختها
 ا شناخت نسبًت کەتوانيم  باز هم ما می استفهای تَعمُّدیِ بسياری در تصويرها ايجاد شدهو تلَ

اين تصويرگری و پيکرتراشی نشان .  را با نقشها و زيورهايش در اينجا بيابيمرختهادقيقی از 
  کرده بوده و متدن ايرانیرفت پيشاندازه ە  چاين هنرِ ايرانی تا زمان خسرو پرويز تا کە دهد می
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تصوير چنين  کە طبيعی است. دستی را در دامن خويش پرورده بوده است هنرمندان چيرهچە 
توانسته  می) ديبا(های ابريشمين  يژه بر روی پارچهو   بەريهاُب مناظری بر روی ديوارها و گچ

 فرماِن بەکاری بسيار پرمعنی نيز تيک ظراف. کاری بر روی سنگ باشد بسيار گوياتر از کنده
های داستاهنای دينیِ  دوتا از فرشته کە خسرو بر فراز تاخ بستان نشان داده شده است آجنا

دست و نگين خسروی در دست  مسيحيان بر فراز تاخ در پروازند و دستۀ گل نيلوفر در يک
مهان  بەرهای مسيحياندين و باو کە بەآن معنا است بەکنند؛ و اين ديگر دارند و حواله می

خسرو خودش  کە دهد مهۀ اينها نشان می. ايرانياِن مزداَيسن کە بە استاندازه هبا داده شده
جهت نيز او دارای  در اين کە دارد  بر تصويرسازی نظارت مستقيم داشته، و معلوم میاشخًص

 کە نداريمکدام از متدهنای جهانی ما سراغ  در هيچ. شناسی شگفتی بوده است ذوق زيبايی
 دين قومی و رمسی احترام نشان داده شده در برابر دخيل و بيگانه تا اين اندازه يک دينِبە

شد و با  البته هر دينی جز مسيحيِت رومی درخور نابودی پنداشته می کە در متدن رومی. باشد
   .شدند شد و پيروانش يا کشته يا فراری داده می آن مبارزه می
 ناميده شد يک )طاق بستان (بعدها تاخ بستان وعۀ بغستان بود و خبشی از جمم کەاينجا

دست  بەمانده نيز کە مهينها. جمموعۀ بزرگ هنری بوده، ولی فقط اندکی از آن مانده است
 یرس کە دست  چونسوار بر شبديز است کە نقش خسروکە  چنانمسلمينِ متعصب آسيب ديده، 

يک پيکرۀ سنگیِ بسيار زيبا از خسرو در . طور تعمدی تلف شده است بەآن آسانتر بودهبە
نام ُمَسّهر ابن ُمَهلهل در اوائل سدۀ چهارم هجری  بەگرد ايران يک کە برابر تاخ ايستاده بوده

از درون درياچۀ  کە شدۀ اين پيکره ئی از تنۀ تلف  ولی اکنون فقط پاره است؛چشم ديده بەرا آن
شايد در زمان ۔پس از آن  کە شود لوم میبرابر تاخ بيرون آورده شده بر جا است، و مع

 .اند درياچه افکنده بەخاطر ثوابِ اخروی شکسته و بە کسانی با زمحت بسيار و۔سلجوقيان
 کە عظمتی از هنر در اين حمل بوده اکنون تصورش دشوار است، ولی مهين اندککە چە  اين

   .کند يی می شکوه هنر زمان خسرو پرويز راهنمايک جنبه از بەمانده است ما را
 کە قصر شيرين گويند ساختماهنای بزرگ و بلند کە در ُبرزماهن کە نوشتهياقوت محوی 

آهنا  بەتواند آهنا را بررسی کند و فکر انسان آدم منی کە خسرو پرويز ساخته چندان است
گاهها و ميداهنا و  گاهها و استراحت اند، گردش هم پيوسته کە بەرسد؛ کاخهای بسيار منی

فتيهای جهان گن ساخت از شخسرو برای شيري کە و کاخی.  پرمشاریاهها و کوشکهاشکارگ
 از هر نوع شکار در آن فرمود تا باغی ساختند دو فرسنگ در دو فرسنگ، و فرمودۀ اوبە. بود

برای نگهداری اين باغ ). يک باغ وحش بزرگ(نگاهداری شود تا بزايند و افزايش يابند 
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گوشت و ) حدود يک کيلو(کدامشان روزی دو قرص نان و دو رطل هزار مرد گماشت و برای هر
سال مشغول  اينها هفت).  معادل هبای اينهاروزُمزِديعنی (يک سبو مخر مقرر کرده بود 

 کرد يعنی انخنچيرن باغ را خسرو نام اي.  جانوران و جا دادنشان در اين باغ بودندگردآوریِ
سازندگان  بەاين نام و برايش خواندند، و مال بسياری بە آهنگی ساختندفرمود تاباغِ شکار، و 

   ١.دو شاخه جوی آب در آن جاری کرد و کاخ را در ميان آن دو جوی ساخت. داد
نوشتۀ ياقوت محوی  بەيکی ديگر از کاخهای معروف خسرو پرويز در کرمانشاهان بوده و

درازا و هپنای پنجاه  بەئی حضور پذيرفته، دکۀ سنگی بەدر اينجا خسرو پرويز شاهان جهان را
ئی در کنار هم چيده شده و با ميخهای آهنی  گونه بەدر پنجاه متر در اينجا ساخته شده، سنگها

 سنِگ کە فواصل آهنا را ببيند، انگار کە تواند بکوشد منی هرچە آدم کە اند  در هم زده شده
حضور  بە قيصر روماينجا فغفور چين و داهر شاه هند و خاقان ترکستان و.  استپارچه يک

   ٢.خسرو پرويز رسيدند
 از نيز، ياقوت.  را بايد در اطراف تاخ بستان جستجو کرد کە ياقوت ديدهآثار اين کاخ

   ٣. استساخته بوده) پسر شيرين(شاه  برای پسرش مردان کە کردهکاخی در اسدآباد مهدان ياد 
 کشور پراکنده بودند و رسيد و در سراسر هزاران می بەکاخهای دوران ساسانی مشارشان

آتش کشيده نشد در  بەدر جريان فتوحات اسالمیچە   آن.ازآِن شاهان و شهرياران و بزرگان بود
تصاوير و نقش نگار کاخها کە   چونعرهبا در ايران جاگير شدند مسکن عرهبا شد؛ و کە آينده

 خالل جنگهای مهين کاخها نيز در. دست عرهبا تلف گرديد بەگری و کفر بود نشانۀ جموسی
مسهر ابن مهلهل در . شد آتش کشيده می بەقبايلیِ خود عرهبا و جنگهای خوارج با آهنا مهواره

گردی کرده و مشاهداتش از کاخها و پرديسهای ايران را در   اوائل سدۀ چهارم هجری ايران
ی  از آن را ياقوت محوئی فشردههای  منت کتاب برای ما منانده و پاره کە کتابی نوشته

 ميانۀدر  کە در خوزستان در روستای آَسک کە  نوشتهمثالً.  آورده است در کتابش۔مناسبت به۔
نظر  از کە ديدمرا اَّرجان و رامهرمز است و جائی سرسبز با خنلستاهنای بسيار است کاخی 

ام؛   را در هيچ جای ديگر نديده  آنبر فرازش بود شبيِه کە  مستحکمی و گنبِدساختمانزيبايیِ 
چشم  بەهايش در زير تاخها های پرده ، هنوز پاره است)پنجاه متر( صد ذراع  گنبدشبلندیِ

 کنند، و  خواب و چادرِرخِتاند تا  کرده بوده جهادگران عرب پاره کە هائی پرده(د خوَر می
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اين کاخ از بناهای شاهقباد است و در کنار  کە و افزوده).  استهايش در آن باال مانده بوده پاره
   ١.ساری ساخته شده و خوارج نيز در اينجا جنگهائی کردند شمهچ

هنر صحافی . اوج رسيد بەصنعت کاغذسازی نيز در زمان خسرو پرويز بيش از هر زمانی
 مسعودی در التنبيه واِالشراف. رف بسيار زيادی نائل شد پيش بە کتاب در اين دورانو تذهيبِ

اين اثر يک کتاب مصور در . استکە بەچشم ديده ده يک منونۀ بازمانده از اين هنر اشاره کربە
آن اضافه شده بوده  بەپس از خسرو پرويز نيز چند برگ کە تاريخ شاهنشاهی ساسانی بوده

را در کتاب خويش در توصيف ظواهر شاهان ساسانی  هائی از مطالب آن ثعالبی نيز پاره. است
 خمتلف ايران بازديد کرده، ضمن مسعودی چند سال در ايران بوده، از مناطق. آورده است

. عنوان شاهد عظمت ايران آورده است بەهای خودش نيز سخن از تاريخ ايران بسياری از ديده
   :نوشته استاو دربارۀ اين کتاب چنين 

 از بزرگان ايران کتابی عظيم مردی در شهر استخر پارس نزد ]قمری [ هجری۳۰۳به سال 
 های کشورداریِ  کارها و شيوهواخبار پادشاهان  انيان وشامل بسياری از علوم اير کە ديدم

نامه و   خدایازقبيلِ ايرانيان در اين کتاب بود را من در کتاهبای ديگرِ کە مطالبی. آهنا بود
 کە  تن از شاهان ساسانی۲۷در اين کتاب تصاوير . ام نامه و جز اينها نديده نامه و گاه آئين
چهرۀ هرکدام از آهنا نشان ئی کە   بەگونه شده است؛تن از آهنا بانو بودند کشيده دو
بوده،  چەگونه زيوری داشته، تاجش چە در روز درگذشتش پير يا جوان بوده، کە دهد می

ايرانيان وقتی يک پادشاه  کە نيز بيان شده… چه شکل بوده است بەاش و ريش و چهره
خانه  گنج بە راشتصويرکردند، و  بوده تصوير می کە مهان شکلی بەمرد او را می
 در پادشاه را در حالت ايستاده و هر.  او را بدانندسپردند تا زندگان پس از او صفِت می

کشيدند و دربارۀ شيوۀ کشورداری  تصوير می بە و در حالت نشسته بر ختت سلطنتیجنگ
ە  ک دربارۀ رخدادهائینيزو رفتار هرکدام از اين شاهان با کارگزاران و با اطرافيانشان، و 

آمده در اين کتاب نگارش کرده  در زمان سلطنت هرکدام از اينها در کشورش پيش می
 ۱۱۳اين کتاب در نيمۀ مجادی الثانی سال  کە داد يادداشت روی کتاب نشان می. بودند

ئی از آن برای هشام ابن عبدامللک  خانۀ شاهان ايران کشف شده و نسخه هجری در گنج
خنستين پادشاهانشان اردشير ردای ارغوانی و . ده استعربی ترمجه ش بە]خليفۀ اموی[

 ئی در دست دارد و سر و نيزه نگ سبز برر  بەپا دارد و تاجی زرنگار بەشلوار آمسانی
آخرينشان يزدگرد پور شهريار پور . تصوير کشيده شده است بەحالت ايستادهبە
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۱۰۸۹ ساسانی شاهنشاهی

پا دارد،  بەدوزی رنگ مليله  زرنگار بر تن و شلوار آمسانیخسروپرويز ردای سبزرنِگ
ئی در دست دارد و بر مششيری تکيه زده و ايستاده  سر هناده است، نيزه تاجی ارغوانی بر

  اين زمانمهانند آهنا در کە انگيز اين تصاوير با انواع گوناگونی از رنگهای شگفت. است
ن  برگهای اي.شده کشيده شده است وجود ندارد، و با آب زر و سيم و حملول مسِ کوبيده

اين کتاب با ظرافت و  کە ی بسيار زيبا و شگفت است؛ و از بسهاکتاب دارای رنگ
   ١.های زر برگهايش از کاغذ است يا برگه کە مهارت هتيه شده بود، من ندانستم

تا  سه. اوج شکوه رسيد بەنيز در زمان خسرو پرويز) موسيقی و خنياگری(گری  هنر رامش  
باربد و نکيسا . اند ای سرکش و باربد و نکيسا در اوج کمال بودهنامه بەافروزان دربار او از بزم

بيشتر . اند  و تا امروز جايگاهشان را حفظ کردهئی برای ادبيات ايران شدند بعدها ماده
 سخنی هم دربارۀ سرکش و باربد و نکيسا اند مطلب نوشته خسرو پرويز دربارۀ کە مؤلفانی
 مرو  مردمِسرکش از کە جهرم بوده، و ثعالبی نوشتهمردمِ  باربد از کە فردوسی نوشته. اند آورده
نکيسا زن  کە شود  از خسرو شيرينِ نظامی استنباط میواند،  سرکش و باربد مرد بوده. بوده
 نيزدر تأليفات ايرانياِن دوزبانه و نيز شاهنامۀ فردوسی آمده، و چە کە   آنبر اساس.  استبوده

در زمان خسرو پرويز ساخته شده و مشاری از آهنا  کە ظروفیاز نقشهای روی سبوها و جامها و 
يژه در مسکو نگهداری و  بەها بعدها در کاوشها از زير زمين بيرون کشيده شده و اکنون در موزه

متداولترين ابزار موسيقی ايرانی در  کە دانيم  از نقشهای تاخ بستان، ما میبعالوهشود،  می
، )دنبک(، چنگ، َدمَپلَک )عود(برَبط :  عبارت بوده اززمان خسرو پرويز و دربار ساسانی

سازِ دهنیِ ( ساز ، نی،نامِ ديگرش کنار بوده کە  سنتورتار، چهارتار،  سهتنبور،، )َدف(َدپ 
 مرغەزاری در يکی از نقشها روی کاسۀ نقرۀ زمان خسرو پرويز دختری در). نی قره( مار ،)فلزی
دستۀ نوازندگان از زن و مرد  کە شود  است، و معلوم می ميان سبزه و گل در حال نواخنت نیدر

  .  استشده تشکيل می
نام سرودهای خسروانی و با آهنا نواهای . ئی بوده در موسيقی ايرانی باربد اعجوبه

: اند شد را چنين نوشته باربد ساخت و در بزمهای خسرو اجرا می کە خسروانی) آهنگهای(
ديش،  بز، گنج بادآورد، گنجِ گاوان، مرواريد، ختت تاخيزدان آفريد، پيکارکرد، سبز در س

باده، سرو  روز، سروستان، نوشين شب، فرخ  اَبر کوهان، فرخروز، ماْه آرايش خورشيد، نيم
گان، کين خنچيربوی، مهرگانی، ُمروای نيک، غُنج کبک دری،  ُسهی، ناز نوروز، مشگ

گنج،  ، هفت)نوای عرشیبەمعنای (يگ سياوش، کينِ ايرج، باغِ شيرين، باغ شهريار، اوَرنگ
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۱۰۹۰ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

   .لبان، شبديز نوش
پيش از او هيچ پادشاهی در جهان  کە خسرو پرويز سه چيز داشت کە نوشتهياقوت محوی 

 ١. خدا بود، و سوم باربد خنياگرآفريدۀزيباترين  کە  شبديز، ديگر شيرينشيکی اسپ: نداشت
آوازی او و مهارت او در  خوش بەکس  هيچدر زمان او کە نوشتهو در جای ديگر دربارۀ باربد 

اسپ بزرگی بود، بسيار باهوش بود،  کە نوشتهو دربارۀ شبديز . نواخنت ساز در جهان نبود
وقتی زين و لگام بر آن  کە بسيار زيبا بود، در دويدن مهتا نداشت، و چنان تربيت شده بود

کرد؛ و مسعر ابن  لی منیکرد، باد شکم خا انداخت، پيشاب منی هناده بودند سرگين منی
 جامه رزمخسرو پرويز در کە اند  کرده شاهان پيکرۀ شبديز در نزديکی کرمان کە مهلهل نوشته

. خواهد حرکت کند می کە پندارد نگرد می آن می بەآدم وقتی کە سوارِ آن است و چنان است
: ه بودپرويز گفت. شبديز بيمار شد کە داشت؛ و اتفاق افتاد پرويز اين اسپ را بسيار دوست می

 چون شبديز سقط شد آخورساالر .»کُشمش هرکه خرب مرگ شبديز را برايم بياورم می«
خرب  هرکە خسرو گفته« :نزد باربد رفت و گفت بەاو. خسرو بدهد بەخربش را کە ترسيد می

 دانی خرب را خودت می کە هر راهی کە بەخواهم  از تو می؛مرگ شبديز را بربد کشته خواهد شد
 چون بزمِ خسرو آغاز شد باربد .»تو خواهم داد بەگوش خسرو برسانی و من فالن مبلغ مالەب

 بريانجگر از شنيدنش  کە انگيزی آغاز کرد چهارتار را بر دست گرفته چنان آهنگ اندوه
 و .»گويد شاهنشاه می«: باربد گفت» !مگر شبديز مرده است؟«: خسرو با اندوه گفت. شد می

 اين داستان را) از ايرانيان دوزبانۀ بصره در زمان حجاج ثقفی(الد فياض خ کە شدهيادآور 
 سرا های ديگر ايرانيان عربی  از سرودهنيزابياتی از سرودۀ خالد فياض و . شعر سروده استبە

مهراه اين گزارش آورده است، و  بەدربارۀ خسرو و شبديز و شيرين بوده را ياقوت محویکە 
 سخن دراز نشودکە   آنخاطر بەام ولی ياری در اين باره گردآوری کردههای بس سروده کە افزوده

   ٢.کنم مهين اندازه بسنده میبە
پردازی نيز  و داستان) بعدها شاهنامه خوانی(» خوانی نامه خدای«در بزمهای خسرو 

در  کە سياسیِ کليله و دمنه اشاره شود کتاب داستانی کە بەنيازی نيست. مقام ارمجندی داشت
 با گو يک بذلههای شيرين نيز خبشی از بزم بود، و از  گفنت بذله. شده است ها خوانده میبزم
تأليف » خسرو و ريدکی«های او بوده با عنوان  حاوی بذله کە ياد شده، کتابی نيز» ريدکی«نام 

را نيز  نامه خوانی و اجرای آن خدای.  از آن برای ما مانده استئی گزيدهترمجۀ  کە شده بوده
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۱۰۹۱ ساسانی شاهنشاهی

 پيکارکرد، اوَرنگيگ، يزدان آفريد، کين سياوش، کينِ ايرج يد در آهنگهای معروِفبا
باربد و  کە مردانۀ خسرو و شيرين اشاره کرده،۔بزمِ دوگانۀ زنانه بەنظامی گنجوی. جستجو کرد

پردازی در بزم  داستان بە در اشارهنيز. کردند گری می رامش» نوا در َنوا«و نوبت  بەنکيسا
اند، سپس هرکدام از شيرين و خسرو نيز  ده زن اجرا کرده کە افسانه اشاره کردهده  بەخسرو،
  . اند ئی گفته افسانه

دو روز در هفته روزهای بزم شادی  کە اردشير بابکان سنت هناده بود کەبەياد داريم 
   .هناد اين سنت ارج می بەدربار ايران بيش از مهۀ مردم کشور. برای مهۀ مردم کشور بود

 فن معماری در ايران زمان خسرو پرويز نيز داستان شکوه ختت رفت پيشرۀ دربا
شود  می معنايش اند ديس نوشته  کە بەعربی طاقديش تاخ. ديش برای ما مانده است تاخ

 ۹۰ بەدرازای ديش، ايوانی بود در کاخ دستگرد  تاخ١.»در زير تاخ گرد آمده است کە عالَمی«
نوش هناده   بر فرازِ آن بر ستوهنائی از چوب آبگز ۷۳ بلندیِ بە، و گنبدی گز ۶۵ هپنای و گز
در . ی از شاهان جهان بودياينجا جايگاه پذيرا. ختت خسرو در اين ايوان هناده بود. بود

رکاری و ز   کە بەاز چوب آبنوش و آجونۀ فيل ساخته شده بود کە اند توصيف ختت نوشته
. تهای ديگر ويژۀ پذيرايی از شاهان هناده بوددر کنار و جلوش خت. جواهرکاری آراسته بودند

آمسان را با اختران و ماه و خورشيد نشان  کە گنبدی الجوردی بر فراز اين ايوان افراشته بود
چراغ ساخته شده بودند، اختراِن گردنده  ماه و خورشيد و اختران با گوهرهای شب. داد می

 ردش بودند و درست در مهان جايگاهیمهراه با ساعات شب در گ کە چنان ساخته شده بودند
 در ساعات روز و شب گونهمهين  بەخورشيد و ماه نيز. کردند در آمسان داشتند حرکت میکە 

چهار . داد گردش اينها ساعات دقيق روز و گردش فصول سال را نشان می. در حرکت بودند
بر ديوارها  کە ) ابريشمينخالينِ(های ديبا   سال بود، و پرده چهار فصلِگرِ ديوارِ ايوان منايش

تصاوير ُرستنيهای زمين يعنی درخت و بوته و . منايش هناده بود بەآويزان بود اين فصول را
گياه و سبزه و گل بر روی خالينهای ابريشيمين با تارهای زر و سيم و انواع گوهرها ساخته شده 

ل فصول سال و برجهای در خال کە گردش ماه و خورشيد و اختران چنان تنظيم شده بود. بود
وضعيت آهنا  کە کردند  حرکت میئی  بەگونهها ها و روزها در برابر اين پرده گانه و هفته دوازده

برجهای . شدند ها در هر فصلی متناسب با فصل عوض می پرده. داد در آمسان را نشان می
ن در آمسان را علم اخترشناسی جايگاهشا کە شد مهان شکلی نشان داده می بەگانه نيز دوازده

 شناخت زمان اخترشناسی می در آن کە اين گنبْد آمسان را با متام تفصيالتی. تعيين کرده بود
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۱۰۹۲ ششم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

دقت  بەمنايش هناده بود؛ و بر اساس گردش خورشيد و ماه و اختران، ساعات و دقايق روزبە
کشورهای نقشۀ  کە فرشی ديبا و زرتار و گوهرآموده در ايوان افکنده بود. شد منايش داده می

پيکرۀ خسرو پرويز سوار . داد  نشان میاشانجهان بر آن بود و تصاوير شاهان کشورها را با هيأهت
اندوده زر ربا بر آن شديد بود، و جاذبۀ آهن کە هردو از فلزی ساخته شده بودند کە بر شبديز،

ت و شده بودند و خسرو و شبديز را در شکل و هيأت طبيعی با مهان رخت سلطنت و جواهرا
ربای   بر فراز ختت و زير گنبد کار گذاشته شده بود و توسط پنج تکه آهن،داد تاج را نشان می

  اين پيکرهاين وصِف.  در هوا معلق مانده بود بوددر چهار ديوار و زير گنبد تعبيه شدهکە  قوی
 .را آورده است ئی از آن نگار رومی مهراه هراکليوس نوشته و کريستنس خالصه را وقايع

سان سوار بر  بِت خسرو چه کە ديش ياد کرده و نوشته نگار رومی با شگفتی بسيار از تاخ وقايع
 گنبد ايستاده انگار در آمسان در حال پرواز جائی بند باشد در زير آمساِنکە بە آن بیاسپش 

ی پ نگهبانانش هرکدام بر اسهای پيکرهند؛ و  استيد و ماه و اختران در پيرامون اواست و خورش
. د درآورسيطرۀ خودش بەد آمسان راخواه  انگار میدارد و مششير و نيزه در دست  استسوار

مهراه با شرارۀ تندر و غرش رعد  کە اند آبشارهائی در گنبد ايجاد کرده کە نگار افزوده اين وقايع
  را اينها . زند آمسان در حال باريدن باران شديد است و رعد و برق می کە پاشند انگار آب می

ديش را ديدند چنان  روميان وقتی ختت تاخ.  است بودهچشم ديده بەنگار رومی وقايع
 کە توانستند  آهنا انساهنا منیگماِن بەرا جادوگری پنداشتند؛ زيرا آن کە برايشان عجيب منود

   .چنين شکوهی بيافرينند
ت خسرو صفِت خت کە نوشته و دادهدست  بەديش فردوسی نيز توصيفی از ختت تاخ

چنان ختتی بر  کە خسرو باستان را شنيده بود و مهندسان را گرد آورد و از آهنا خواست کی
  :است برايش بسازنددر داستاهنا آمده  کە مبنای وصفی

 ويـــــــز کـــــــای مهتـــــــران  چنـــــــين گفـــــــت پـــــــر 
ور ختــــــــــت را نــــــــــو کــــــــــنم   کــــــــــه آن نــــــــــام 

انــــــــد ز هــــــــر کــــــــشوری مهتــــــــران را خبــــــــو
هـــــــــزار و ســـــــــد و بيـــــــــست اســـــــــتاد بـــــــــود 

ــر يکـــــــــی مـــــــــر   ــا هـــــــ ــاگرد ســـــــــی ابـــــــ د شـــــــ
مــــــــود تــــــــا يــــــــک زمــــــــان دم زدنــــــــد  بفــــــــر

ــر   ــر پـــــــای کـــــ دنـــــــد ختـــــــت بلنـــــــد  چـــــــو بـــــ
بــــــــــرش بــــــــــود بــــــــــاالی ســــــــــد شــــــــــاه رش

 مهـــــــــــــــــی آرزو خـــــــــــــــــواهم از کهتـــــــــــــــــران
ــنم     ــسرو کــــــــ ــاد خــــــــ ــان يــــــــ ــه در جهــــــــ مهــــــــ

انـــــــد  ت چنــــــدی ســـــــخنها بــــــر  وز آن ختــــــ 
ــه کـــــــردار آن ختـــــــت شـــــــان   ــود   کـــــ ــاد بـــــ يـــــ

ــا  رســـــــــــــی  ز رومـــــــــــــی و چينـــــــــــــی و از پـــــــــــ
ــم زدنـــــــــد    ــار در هـــــــ ــال آن کـــــــ ــه دو ســـــــ بـــــــ
درخـــــــــــشنده شـــــــــــد روی خبـــــــــــت بلنـــــــــــد 
چـــــــــو هفتـــــــــاد رش بـــــــــر هنـــــــــی از بـــــــــرش 
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ــز هپنـــــــاش بـــــــود   ســـــــد و بيـــــــست رش نيـــــ
ــاه رش    ــد شــــــــ ــاه و صــــــــ ــديش پنجــــــــ بلنــــــــ
ــه رش    ــر رشـــــی زو ســـ ــاه رش هـــ ــان شـــ مهـــ

ــر بــــــــا     ــه ســــــــی روز در مــــــــاه هــــــ مــــــــداد بــــــ
 ويـــــــز ده خلـــــــت بـــــــود  مهـــــــان ختـــــــت پـــــــر 

مهـــــــــه نقـــــــــرۀ خـــــــــام ُبـــــــــد مـــــــــيخ و بـــــــــش
 قــــــشِ زريــــــن ســــــد و چــــــل هــــــزار  بــــــر او ن

چـــــو در فـــــرودين خـــــوان هنـــــادی چـــــراغ    
 ےمــــــــــــاه آمــــــــــــد چــــــــــــو هنگامــــــــــــۀ تيــــــــــــر 

 ســـــــــــوی ميـــــــــــوه و بـــــــــــاغ بـــــــــــوديش روی
 بــــــــــودی گــــــــــِه بــــــــــاد و َنــــــــــم کە زمــــــــــستان

ــر  ــا ســــــــ ــه طاقهــــــــ ــرده  بەمهــــــــ ــر پــــــــ  زار ســــــــ
 مهــــــــان گــــــــوی ســــــــيمين و زريــــــــن هــــــــزار

ــنج    ــر يکــــــی پــــ ــال از آن هــــ ــه مثقــــ ــد بــــ صــــ
ــه زو انـــــــــدر آتـــــــــش ُبـــــــــدی   يکـــــــــی نيمـــــــ

ــتاره ده و دو   ــار ســـــــــــــــ و هفـــــــــــــــــتمشـــــــــــــــ
جـــــــای بەنـــــــده مـــــــا چە چـــــــه زو ايـــــــستاده

چنـــــدی گذشـــــت کە ز شـــــب نيـــــز ديـــــدی
ــ ــدی  از آن ختتــــــــــ ــد زريــــــــــــن ُبــــــــــ ها چنــــــــــ

ــارِ ــردن کـــــــــسی  ش نـــــــــدمشـــــــ انـــــــــست کـــــــ
ــو  ــر آن گــ ــه  هــ ــری کــ ــود   اش هــ ــوار بــ ــا خــ هبــ

صـــــــد بـــــــسی نيـــــــز بگذشـــــــت بـــــــر هفـــــــت 
ــو  ــه  بــــــسی ســــــرخ گــــ هبــــــاش ا گــــــرد ُبــــــد کــــ

 تيــــــره چهــــــرکــــــه روشــــــن ُبــــــدی زو شــــــبِ
 بـــــوديــــه   ســــه ختــــت از بــــرِ ختــــِت ُپــــر مــــا      

ســـــــار کهـــــــين ختـــــــت را نـــــــام ُبـــــــد مـــــــيش
انــــــــــدی الژورد مهــــــــــين ختــــــــــت را خــــــــــو

اســـــــر ز پيـــــــروزه بـــــــود   ديگـــــــر ســـــــر  ســـــــه

ــود     ــر ز بــــــــــاالش بــــــــ ــه هپنــــــــــاش کمتــــــــ کــــــــ
ــد  ــان ُبــــ ــرش     کە چنــــ ــودی ســــ ــر ســــ ــر ابــــ بــــ

يــــــــدی ُبــــــــنِ کــــــــشورش  کــــــــز آن ســــــــر بــــــــد
ديگـــــــــر هنـــــــــاد ە بيکـــــــــی فـــــــــرش بـــــــــودی

ــود    ــه ختـــــــــت بـــــــ ــر مهـــــــ ــانی سراســـــــ  جهـــــــ
مثقــــال ُبــــد شــــصت و شــــش    بەيکــــی زآن

 کـــــــــــــرده نگـــــــــــــار کە ز پيـــــــــــــروزه بـــــــــــــر زر
 پِـــــــَيش دشـــــــت بـــــــودی و در پـــــــيْش بـــــــاغ 

 ےگــــــــــــاه آمــــــــــــد گــــــــــــِه ميــــــــــــوه و جــــــــــــشن
ــوه بــــــــوی      ــد ز هــــــــر ميــــــ ــدان تــــــــا بيايــــــ  بــــــ

ــر آن ختــــــــت  ــودی دژم   بــــــ ــر کــــــــس نبــــــ  بــــــ
  و مســـــــــــــــــــور از درِ شـــــــــــــــــــهريارّزز َخـــــــــــــــــــ

 دار بــــــــــه آتــــــــــش مهــــــــــی تــــــــــافتی جامــــــــــه
ز آتــــــش شــــــدی ســــــرخ مهچــــــون بــــــسد کــــــ

دگـــــــــر پـــــــــيش گُـــــــــردان ســـــــــرکش ُبـــــــــدی   
رفـــــــت  کە برجـــــــی بەمهـــــــان مـــــــاه تابـــــــان 

گـــــــرای  چـــــــشمِ ســـــــر اختـــــــر   بەيـــــــدی بـــــــد
 خـــــــاک بـــــــر چنـــــــد گـــــــشت  ســـــــپهر از بـــــــرِ

ــا ــ هـــــــر يـــــــه ز زر گـــــــو چـــــــه مـــــ دی آگـــــــين ُبـــــ
اگـــــــــر چنـــــــــد بـــــــــوديش دانـــــــــش بــــــــــسی     
ــود    ــار بـــــــــــــ ــاد دينـــــــــــــ ــابيش هفتـــــــــــــ کمـــــــــــــ
ــه از نيــــــک و بــــــد     ــر زيــــــن گونــــ مهــــــی گيــــ

يــــــــــه و منتــــــــــها   مــــــــــاانــــــــــست کــــــــــس نــــــــــد
ــا ــْد رخـــــشان شـــــدی بـــــر ســـــپهر    چـــــو نـــ هيـــ
 يــــــه بــــــود يــــــه بــــــر مــــــا هــــــر بــــــسی مــــــا ز گــــــو
ــرِ ــار    ســــــ ــر نگــــــ ــر او بــــــ ــودی بــــــ  مــــــــيش بــــــ

ــر  ــه هــــ ــرد    کــــ ــاد و گــــ ــر او بــــ ــز نبــــــودی بــــ گــــ
ــر  ــدو هـــــ ــديش دل کە بـــــ ــود   ديـــــ ــوزه بـــــ ســـــ
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يـــــــه بــــــودی چهـــــــار  آن پــــــا  بەاز ايــــــن تـــــــا 
دســــت دهقــــان ُبـــد و زيــــر  کە هـــر آن کــــس 

ــواراِن بـــــــــــــــی  ــاِک روز نـــــــــــــــربد  ســـــــــــــ بـــــــــــــ
بــــــــه پيــــــــروزه بــــــــر جــــــــای دســــــــتور بــــــــود 

 پيـــــروزه بـــــودی نشـــــست چـــــو بـــــر ختـــــتِ 
 رهنمـــــــــــایدســـــــــــتوریِ بەچـــــــــــو رفتـــــــــــی

ــا ي ــد زّربفـــــــت    کـــــــی جـــــ ــده بـــــ ــه افگنـــــ مـــــ
فتــــــــــه رهــــــــــا بــــــــــا بــــــــــه گــــــــــوهر مهــــــــــه تــــــــــا

بـــــــــــر او کـــــــــــرده پيـــــــــــدا نـــــــــــشان ســـــــــــپهر  
ــر   ــر و ز ُهـــــــ ــوان و تيـــــــ ــاه  ز کيـــــــ ــزد و مـــــــ َمـــــــ

ــر نــــــشان      ــر او بــــ ــم از هفــــــت کــــــشور بــــ  هــــ
 بـــــــر او هـــــــم نـــــــشاِن چـــــــل و هفـــــــت شـــــــاه 

ــا مـــــــه بـــــــر جملـــــــس آراســـــــتند  بـــــــر آن جـــــ
  

ــا  ــه پــــــ ــو  مهــــــ ــه زريــــــــن و گــــــ ــر يــــــ ــار  هــــــ نگــــــ
ســـــــــر بـــــــــود جـــــــــای نشـــــــــست   ورا مـــــــــيش

ی بــــــــــــــر آن گنبــــــــــــــد الژورد  نــــــــــــــد شــــــــــــــد
ــد  ــه از کـــــــ ــدا کـــــــ ــود  يخـــــــ ــور بـــــــ يش رجنـــــــ

دمنــــــــــــد بــــــــــــودی و مهترپرســــــــــــت   خــــــــــــر
ويـــــــــز جـــــــــای    مگـــــــــر يـــــــــافتی نـــــــــزد پـــــــــر   

َبـــــــَرش بـــــــود و بـــــــاالش پنجـــــــاه و هفـــــــت   
ــو  ــر شـــــــــ ــا   َزَبـــــــــ ــر او تـــــــــ ــۀ زر بـــــــــ ــه  شـــــــــ فتـــــــــ

 و چـــــون مـــــاه و مهـــــر ناهيـــــدچـــــو هبـــــرام و 
يــــــــــــدار کــــــــــــرده ز هــــــــــــر دســــــــــــتگاه  پــــــــــــد

ــشان  ــردن کـــــــــــــ ــان و از رزمِ گـــــــــــــ  ز دهقـــــــــــــ
 يـــــــــدار کـــــــــرده ســـــــــر و تـــــــــاج و گـــــــــاه   پـــــــــد
ــده و  نـــــــــــو ــازنـــــــــ ــتند رود و َمـــــــــ ی خواســـــــــ

  
  :ديش چنين آورده است نظامی گنجوی نيز وصف خمتصری از ختت تاخ

 ديـــــــــسش بـــــــــه گرداگـــــــــرد ختـــــــــت طـــــــــاق 
ــا  ــه متثــــــــــــــــ ــانی  مهــــــــــــــــ ــای آمســــــــــــــــ  هلــــــــــــــــ

ــر    ــا خــــــــ ــاه تــــــــ ــيخ مــــــــ ــاِه ز مــــــــ ــوانگــــــــ  کيــــــــ
ــّي بەبـــــــــت تـــــــــا اکـــــــــب را ز ثـــــــــا کـــــــــو ارســـــــ

هــــــای شـــــــب افـــــــروز   گهـــــــرتيــــــبِ  بــــــه تـــــــر 
اجنــــــــم را رصــــــــد رانــــــــد کە ســــــــائی شــــــــنا

 نظــــر داشــــتکــــسی کــــو ختــــت خــــسرو در 
  

ــا  ــان تـــــــــ ــاک ليـــــــــــسش  ج دهـــــــــ داران خـــــــــ
ــر آن ختـــــــــتِ   ــانیرصـــــــــد بـــــــــسته بـــــــ  کيـــــــ

ــر ــوان   در او پـــــــ ــر ايـــــــ ــه ايـــــــــوان بـــــــ داختـــــــ
دقـــــــــــــايق بـــــــــــــا َدَرج پيمـــــــــــــوده مقـــــــــــــدار

ــاعاتِ   شـــــــــــــب و روزخـــــــــــــرب داده ز ســـــــــــ
از آن ختـــت آمســـان را ختتـــه بـــر خوانــــد    
 هـــــــــزاران جـــــــــام کيخـــــــــسرو ز بـــــــــر داش   

  

 و نيز يک ،عماری و تزيينیهنر م و  علم هندسهرفت پيشجنبه از  ديش يک ختت تاخ
   . است آن روزگارشناسی در ايراِن  شگفت کيهانرفت پيشجنبه از 

ايران در زمان خسرو پرويز داشت را شايد بتوان با شکوه ايران در زمان  کە شکوهی
جانشينِ از نظرِ شخصيتی خسرو پرويز  کە داريوش بزرگ و خشيارشا مقايسه کرد؛ ولی دريغ

جانبۀ ايران در زمان خسرو پرويز در جهاِن کهن  رشد مهه. ريوش بزرگ نبودئی برای دا شايسته
   .منونه نداشت
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ترين و  هرفت پيشمندترين،  ترين، ثروت ايران در زمان خسرو پرويز شکومهندترين، مرفه
آن مهه . کمال رسيده بود بەزمان از هر نظر ايران در آن. آبادترين کشور در جهان متمدن بود

  و برای نسلهای بعدی ماندگار شدمردم ايران دربارۀ خسرو پرويز ساختند کە  شيرينهای افسانه
 ايرانی در هيچ زماِن. ه است از دوران سلطنِت او بودهای مردم تودهنشانۀ رضايت خاطر 

چيز چنان شکومهند  خسرو پرويز مهه زماِن در ايراِن.  رفاهی نرسيده بود ثروت بەچنينديگری
تر دار نامدربار بود از مهه  بەمتعلقچە   آناملثل مردم جهان شده بود، و ربچيزش ض هر کە بود
شبديز خسرو، شيرين خسرو، ايوان خسرو، گنجهای خسرو، جواهرات خسرو، ختت : بود
بازی خسرو،  ديش خسرو، هنرپروریِ خسرو، زيباپرستی خسرو، عشرهتای خسرو، چوگان تاخ

گراِن خسرو، نواهای  سرو، باربد خسرو، رامشجمالس بزم خسرو، سرکشِ خسرو، نکيسای خ
گانۀ خسرو، قلمرو جهانی  خسروانی در بزمهای خسرو، فرشهای ايوان خسرو، گنجهای هفت

 و زمين مهۀ اينها داستاهنای شب و روز مردم ايران. و برخی چيزهای شکومهنِد ديگر… خسرو
   .ی جهان بودمهتا نقاط بسياری از خاورميانه بود و هرکدام در نوع خود بی

خسرو منود و آذرگاههای ايران در زمان  مؤبدان و هيربدان توجه می بەدربار ايرانگرچە 
در زمان او دوازده هزار هيربد در آذرگاهها  کە اند  بيش از هر زمانی آباد بودند، و نوشتهپرويز

ين از  فقيهان، دبرکِت اصالحات خسرو پرويز و مهار زدنش بر سر بەکردند، ولی خدمت می
. ها و آذرگاهها برگشته بود درون خانه بەکنار رفته و بەی و صحنۀ سياستيفرما عرصۀ فرمان
 کە ها راندِن دين اجنام دادند، و ديديم خانه بەروان و هرمز چهارم اقداماتی برای البته انوشە

 کە م، و ديديشدخنستين نشانۀ اين کنار رفنت با اعدام مؤبد زرتشت توسط هرمز چهارم آغاز 
  . ختت سلطنت ما چهار پايه دارد کە نامۀ مؤبدان نوشت هرمز در پاسخ گاليه

 جانبۀ دينی  آزادی مههدر زمان خسرو پرويز مؤبدان نقشی در سياست نداشتند و در برابرِ
مهين امر هم . هيچ فريادی برآورند کە توانستند  در کشور برقرار کرده بود آهنا منینشاهشاهکە 

از عرصۀ قدرت رانده شده بودند خود را در خدمت  کە دين و سرپرستاِن دينیە  کسبب شده بود
در . نشر تعاليم اخالقی قرار دهند و نزد عوامِ کشور تقدس و اعتباری بيش از پيش کسب کنند

دين َمزداَيسنە و مؤبدان و هيربدان در زمان خسرو پرويز نزد  کە نتيجه، جايگاه و تقدسی
روان و خوزستان را تشکيل  بوميان ميان کە مسيحيان. ر زمانی بيشتر بودايرانيان يافتند از ه

 مهين نسبت يهوداِن بە.مزدايسنان کە  در ادارۀ امور کشور سهم داشتندمهان اندازهدادند  می
  . درون کشور و مشنان و بودائيان شرق کشور از آزادی برخوردار بودند

۔ سکوالر بەمهان مفهومی کە  بودسکوالر متام معنیبەدولت ايران در زمان خسرو پرويز 
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مان بەچنان وضعيتی را در سر داريم  کنيم و آرزوی رسيدِن جامعه ما اکنون از اين واژه منظور می
  . کنيم و برايش تالش می

هم زد،  بەيان طبقات ممتازز  بە جامعه راديديم، هنضت مزدک وضعيت طبقاِتکە  چنان
روان و هرمز   در زمان انوشەزورمندانتالشهای .  جامعه هنادعرصۀ بە پادهگانانو طبقۀ گستردۀ 

 سبب اقداماتی بە نيز چهارمدر زمان هرمز. حالت ماقبل قباد برگرداَند بەجامعه را کە نتوانست
نابودی  کە بەکودتائی.  اجنام داد اين طبقۀ نوظهور وضع هبتری يافتدهگاناننفع  بەاوکە 

 در زمان خسرو پرويز وضعيت طبقاتی. کند روند را متوقف اين کە هرمز اجناميد نيز نتوانست
هم خوردگی  بەاين. هم خورد بەانگر صنعتوران و   و بازرگانان و پيشهدهگاناننفع  بەکلیبە

 جامعه و های پائينیِ سِد راه برآمدِن اعضای اليه کە ديگر و دار و دستگاهی کە  بودچندان
 کە حتی منصب َوسْتْراُوشان ساالر. د نداشتمناصب بلندپايه بود وجو بەشان یياب دست

خود کالنتراِن  بەمهارکنندۀ حترک اقشار طبقۀ کشاورز برای برآمدن و جايگاه هبتر يافنت بود نيز
 راه برای برآمدن و صاحب ،درنتيجه.  يزدين ديديمبارۀاش را در حملی سپرده شد، و منونه

توسعۀ کشاورزی و رشد صنعت و بازرگانی و . شدامتياز شدِن روستائياِن بااستعداد نيز مهوار 
در تاريخ جهان سابقه  کە جود آوردو  بەها يک طبقۀ متوسط نوظهور را در ايران ها و حرفه پيشه

نه از طبقۀ دبيران بودند و نه  کە بينيم میرا  کسانیحتی در درون دربار ساسانی نيز . نداشت
 باربد و نکيسا و سرکش و ريدکی و ،کسانمشخص اين  منونۀ. فقيهان و نه ارتشتاران

شان  سبب استعداد ذاتی بەاينها از طبقات پائين جامعه برخاسته بودند و. آرزو بودند خوش
مهنشينی با شاه بود رسيده نديم روزها و شبهای شاه  کە باالترين منصبها بەوارد دربار شده

  . هنادند شده بودند و حتی بر تصرفات شاه در هنرپروری اثر می
در کشور از زمان مزدک تا پاياِن دوران خسرو پرويز در  کە مرحله بەحتول پلکانی و مرحله

 پيدايش طبقۀ متوسط بەسراجنام کە رفت مشار می بەايران رخ داد در نوع خود حتولی انقالبی
نظير بود، و  در اين زمينه وضعيِت ايران در جهان بی.  در جامعه اجناميدبەمعنای امروزين

در تاريخ دوران ساسانی مطالعه کسانی کە مهۀ . ط هزار سال بعد در اروپا ديده شدنظيرش فق
ئی قرار  مرحله بەايران در سلطنت خسرو پرويز در آستانۀ انتقال کە کنند اتفاق نظر دارند می

   .شود ناميده می» دوران بورژوايی«شناسی سياسی  در جامعه کە داشت
تفسير نوينی از اوستا  کە  بودفرمودهآهنا  بەدادهخسرو پرويز جممعی از مؤبدان تشکيل 

 آهنا تدوين کردندچە   آنکجا رسيده زيرا چيزی از بەاين اقدام او کە دانيم ما منی. تدوين کنند
 کهنه و  مدنیِ او برای تغيير قوانينِفرماِن کە توان پنداشت  است؛ ولی میبرای ما منانده
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   .سب کردِن قوانين با رشد کشور بوده استفرسودۀ موجود در اوستای ساسانی و متنا
روان سخن  دربارۀ حقوق زن در ايراِن ساسانی، پيش از اين ضمن اصالحات انوشە

مرحلۀ استقالل و برابری با مرد رسيده  بەزن ايرانی در زمان خسرو پرويز از نظر حقوقی. گفتيم
در . گرِ جهان سراغ گرفتدر هيچ کشور دي کە شد  زن ايرانی داشت را منی کە بود، و حقوقی

آمد شخصيتش  ازدواج مردی درمی بەدر قانون خانواده در امپراتوری روم، زن وقتی کە حالی
نامِ خانوادگی خودش  کە گرديد، و حتی حق نداشت تابعی از شوهر تبديل می بەشد و سلب می

حتی شهبانو نيز  در قانون ايران ١شد، نام خانوادگی شوهرش بر او هناده میکە   بلرا حفظ کند
شهبانوی خسرو پرويز بود نام خانوادگی  کە  شيرينمثالًکرد؛  نام خانوادگی خودش را حفظ می

نوشتند، » َشَبق«شباکَە را بعدها در متون عربی . َشباکَە بود را برای مهيشه حفظ کرد کە خودش
   ).شيرينِ َشباکَە: درستش(و او را شيرينِ َشَبق ناميدند 

 سال ۳۷مدت  بە سال پيش از ظهور اسالم تا نيمۀ سال ششم هجری۲۱خسرو پرويز از 
از بلخ و ۔ايران در زمان ظهور اسالم در اوج شکوه بود و نيمی از جهان متمدن را . سلطنت کرد

مديترانه در  های شرقی و مشالی و جنوبی فرغانه و سغد و خوارزم در شرق تا دريای ايژه و کرانه
در فراسوی مرزهای ايران هيچ .  زير نگين داشت۔، و از قفقاز تا عدنغرب و تا درۀ نيل و ليبی

 ند وجود نداشتمردمی در کشورهای جهانبتواند با ايران مهتايی کند، و هيچ  کە کشوری نبود
اعم از شهری ۔زمان ايرانيان  در آن. دن ايران داشته باشمردمثروت و آسايش و رفاهی شبيه کە 

مندترين و   ثروت۔يا، هر اليه در حِد وضع اجتماعی خويشو روستايی و حاکمان و رعا
زمان نيز  ايرانيان بر خودشان هناده بودند در آن کە صفِت آزادگان. ترين مردم جهان بودند مرفه
اين صفت را ايرانيان برای حدود دوازده سده برای خودشان حفظ . اش بودند  شايستهًتاحقيق

  . مسيحی بيش از هر زمانی شايستۀ آن بودندکرده بودند و در ربع اول سدۀ هفتم 
املللی بود  های بين زمان سرَور بالمنازع درياهای خاورميانه و جاده بازرگانیِ ايران در آن

املللی رونقی بيش از حد خبشيده بود و صنايع  بازرگانی بين بەو ثبات و آرامش درونیِ ايران
اوج  بەروان در زمان خسرو انوشە کە دبياتعلوم و هنرها و ا. کشور در اوج رشد و توسعه بود

بازهم شکوفاتر شود، و محايت خسرو پرويز از علوم و فنون و  کە رفت شکوفايی رسيده بود می
از زمان  کە برکِت اصالحاتی بە.را برای پيمودن پلکان تکامل بازگذاشته بود  آنهنرها راِه

                                                 
يخ و فرهنگ ايران های اخير وارد ايران نيز شده و کسانی کە بەسبب ناآگاهی از تار  اين سنت در دهه.1

کە  دهند، و چون زن می اند نام خانوادگی شوهر را بە تر از ديگران کنند متمدن و جهان فکر می
 .دانند کە اين بەمعنای سلب شخصيت از زن است بەظرايِف سنتهای فرهنگی آشنا نيستند منی
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نبال کرد و هرمز چهارم و خسرو پرويز را د روان آن  و سپس انوشەشد توسط مزدک آغاز شاهقباد
. در تاريخ جهان منونه نداشت کە ئی از رشد رسيده بود مرحله بەگيری کردند، ايران را پی آن

مردم عادی ايران در زمان خسرو پرويز بيش از هر زمانی از شاهنشاهی ساسانی رضايت خاطر 
 ولی اين رفاه عمومی. دادند یشاهنشاه نسبت م بەداشتند را کە داشتند؛ و البته مهۀ رفاهی

هبای از دست رفنت بسياری از امتيازهای فقيهان و زورمندان کشور حاصل آمده بود، و بە
مندان  خسرو پرويز بر ثروت« کە اين. شدت ناراضی کرده بود بەفقيهان و اقتدارگرايان را

کرد و  یبزرگان را حتقير م«و » ورزيد و حرص عجيبی در گردآوری مال داشت حسادت می
 در بيشتر کتاهبای تاريخی ١»کرد در گرفنت مال ستم می«و » مشرد داشت و کوچک می خوار می

ياِن زورمندان و ز   بەو در شاهنامه آمده است؛ ولی مهين خودش حکايِت اقدامات خسرو پرويز
در کنار چنين گزارشهائی خرب از رضايت  کە يژهو  بە است؛مردمِ کشوردرجهت رفاه حال عموم 

   .کشور از خسرو پرويز داده شده استهای مردم  تودهعمومی 
در ميان مردم کشور رواج  کە دربارۀ خسرو پرويزکش کە  دلمهه داستاهنای زيبا و  اين

 های مردم توده کە ئی است  عشق و عالقهگرِ نشانهای ايرانيان ماند  يافت و برای مهيشه در خانه
 گيری است اند؛ و اين نتيجۀ خدمات مهه داشته) ن اودولت در زما بەو در حقيقت(او  بەکشور

ور  ترين نقاط کشور نيز مردم از آهنا هبره شده و تا دوردست نامِ او اجنام می بەدر زمان او وکە 
ترين روستاهای نيز مردم  افتاده يک نام مقدس تبديل شد، در پرت بەنام خسرو. اند شده می
 کە چنان شد. ند تا ياد و نام خسرو را زنده نگاه دارندناميد  را خسرو يا شيرين میهاشان بچه

  برای ما، و اين ترادف تا امروز در ادبيات ايرانیشدنددو واژۀ مترادف » خسرو«و » شاه«
   .ماندگار شده است

* * *   
اين بود ايران و شاهنشاهی ايران از اوائلِ هزارۀ خنست پيش از مسيح تا پايان سلطنت 

 پرشوکت و قومِعنوان يک  بە سده در زير چتر محايت شاهنشاهی،۱۲ کە ايرانی. خسرو پرويز
شد و ر  بەآزاده در امنيت و آسايش و رفاه و رضايت خاطر زيسته بود، و هر روز بيش از پيش

را » آزادگی« بيش از هر زمان ديگری شايستگی لقب  اين زمانيافت، در شکوفايی دست می
ايرانی در مهۀ اين . اين آزادگی اعتراف داشتند بە جهان هناده بود و مردمشخود بر کە داشت

  اين زمانايرانی در.  بيش از هر زمان ديگری آزاده بود اين زمان سده آزاده زيسته بود و در۱۲
 او را مهۀ مردم جهان حسرِت کە  ثروت و قدرت و رفاهی داشت آرامش وچنان امنيت و

                                                 
 .۴۸۵ و ۴۸۴/ ۱طربی، تاريخ  .1
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رو پرويز دارای چنان وضعيت عادالنه و  خسزمان کشور در های مردمِ توده. خوردند می
   .بيش از هر زمان ديگری از شاهنشاهی ساسانی رضايت خاطر داشتند کە ی بودندخبش رضايت
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